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 امللخص : 
التأصيؿ لظاىرة الشائعات وذلؾ مف خبلؿ التعرؼ عمى ىدؼ البحث الحالي إلى  

اإلطار المفاىيمي لمشائعات، وأىـ التحديات المجتمعية المسببة النتشارىا، وآثارىا عمى الفرد 
والمجتمع، وكذا التعرؼ عمى الدور المأموؿ لمؤسسات التربية في مواجيتيا، ولتحقيؽ ىذا 

كأحد أساليب  –استخداـ أسموب السيناريوىات  اليدؼ تـ استخداـ المنيج الوصفي ، كما تـ
، لرسـ خطوط عامة لمستقبؿ دور المؤسسات التربوية في -الدراسات المستقبمية االستشرافية

مواجية الشائعات في ظؿ األوضاع المجتمعية المتغيرة، وقد تبنى البحث الحالي السيناريو 
الحد مف خطورتيا والتعامؿ  عات أوية لمواجية الشائاالبتكاري بوصفو رؤية مستقبمية موات

 اآلمف معيا.

 المؤسسات التربوية -التحديات المجتمعية -: الشائعاتالكممات المفتاحية 
 

Abstract: 

 

The current research aimed at clarifying the phenomenon of "rumors" by 

identifying its conceptual framework, the most important societal challenges 

causing its spread, its effects on individual and society, as well as identifying 

the desired role of educational institutions in facing it. To achieve this goal, the 

descriptive method was used. Scenarios were used - as one of the styles of 

prospective future studies - to draw general principles for the future role of 

educational institutions in facing rumors in light of the changing societal 

conditions. The current research adopted the creative scenario as an appropriate 

outlook for facing rumors or limiting their risk and safe handling of them. 

 

Keywords: Rumors  - Societal challenges -  Educational institutions. 
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 :مكدمُ

وىي أحد أسمحة الحرب النفسية  أدىى أساليب التنكر والمداىمة،مف  الشائعةتعد 
وترجع خطورتيا إلى أف  وقت السمـ أو الحرب،سواًء في والدعائية وأكثرىا أىمية وداللة، 

نما ىـ الشائعات والمساعديف في ترويجيا ليسوا أعداءً  بميمستق مواطنوف  - عادة –، وا 
 ليا. أدوات ترديد ونشر فأصبحواصالحوف، استخفت الشائعات بعقوليـ 

ألنيا تقوـ ، ذالؿ اإلرادةالتأثير في العقوؿ وا  بيدؼ  الحرب النفسيةتستخدـ الشائعة في و 
وبذلؾ يكوف  بالدور الفاعؿ في قتؿ إرادة وتحطيـ معنويات العدو والحصوؿ عمى استسبلمو،

: 6002)القحطاني، بلحمف إخضاعيا بقوة السسية أرخص بكثير إخضاع الدوؿ بالوسائؿ النف
وتروج الشائعات بصفة خاصة أثناء الحروب، وكذلؾ عندما تكوف لؤلحداث  .(643، 646

وفي حرب  (.27: 6002ياة األفراد، أو عندما تكوف األخبار غامضة)حجاب، أىمية في ح
الشائعات ال يظير العدو الحقيقي بصورة سافرة، وال يكشؼ عف بغيتو مف إطبلؽ الشائعة، 

 (.70: 6002وليذا يقع المواطنوف األبرياء فريسة ليا)عابديف، 
الشائعة حجر عثرة ال يستياف بو، فيذه األخبار التي ال تعدو أف تكوف مجرد كممات ، و 

كـ مف أمة دمرتيا، وجيوش خذلتيا، وجماعات فرقتيا، وأفراد أقمقتيا، وأسر فككتيا، حطمت 
: 6002ء، وقطعت وشائج، وتسببت في جرائـ)النجار، أصدقا تعظماء، ولوثت أبرياء، وشتت

وتدميرىا)سعد، الطريؽ لؤلعداء والمتربصيف باألمة والببلد إلضعافيا  كما أنيا تميد .(33
6002 :030). 

ولـ تعد الشائعات مجرد أخبار كاذبة أو معمومات مزيفة يمقييا شخص ما بقصد الفكاىة 
أو التضميؿ أو البمبمة، بؿ أصبحت أكثر مف ذلؾ، حيث يقؼ خمفيا مؤسسات متخصصة، 

التقنية والتبلعب بالمعمومات وتقديميا بيدؼ إضعاؼ الجبية  ووسائؿ إعبلـ احترفت استثمار
(. وتعمؿ الشائعات عمى تعطيؿ حركة العمؿ 060: 6002الداخمية في أية دولة)عبد اليادي، 

واإلنتاج، وتضر بمصمحة الفرد والمجتمع ، وتبث روح الفرقة والشقاؽ واإلحباط بيف أبنائو، 
 (.73: 6003ت، لذا تسعى الدوؿ جاىدة لمواجيتيا)الخش

ى اإلنساف الواعي أف يتحقؽ مما يسمع ومدى صحتو، ويعي اليدؼ مف إطبلؽ عمو 
ال تخدـ سوى  -ميما تعددت أنواعيا –الشائعة، وذلؾ بالرجوع إلى العقؿ، فإذا كانت الشائعة 

األعداء الظاىريف أو المستتريف، فمف الواجب التصدي ليا ونبذىا ومقاومتيا ومنع انتشارىا 
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الوسائؿ الممكنة، خاصة وأف العالـ اليـو قرية صغيرة ، يشيع فييا الخبر بسرعة اليواء ، بكؿ 
وألف جية الخبر غير الجية المعنية بو يسمح المروجوف ألنفسيـ بأف يزيدوا ما يشاؤوف، 
ألنيـ ال يممكوف االنتماء لمجية المشاع عنيا الخبر حتى يتحروا فيو أو يتثبتوا منو، وييميـ 

 (.06، 00: 6000ثارة واإلساءة إلى الجية المشاع عنيا الخبر)ىيئة التحرير، ىنا اإل 
عقمو  فإف -و كاف غير متعمـ وغير مثقؼسواًء كاف متعممًا أو مثقفًا أ -واإلنساف بطبعو

فطريقة  ديقو لمشائعة؛الباطف ووجدانو وطرؽ تنشئتو وتربيتو تمعب دورًا كبيرًا في إمكانية تص
عمى جانب كبير مف  التعميمي والثقافيأسرتو ، ومستواه  التربية التي تمقاىا الفرد داخؿ

 . (03: 6002رد ىاضمًا لمشائعة أو داحضًا ليا)مصنوعة، األىمية في جعؿ الف
ودائمًا الوقاية خير مف العبلج، وخير وسيمة لمقاومة الشائعة عمى مستوى الدولة ىي 

لة عف طريؽ تدعيـ إيمانو بوطنو وأىدافو، بؿ يجب أف يكوف ذلؾ بيف تحصيف شعب تمؾ الدو 
يقاظ الضمائر، وىي مسئولية تقع عمى عاتؽ  كؿ الشعوب ، كما يجب توعية الجماىير ، وا 

اعمة في مجاالت التوجيو الجامعات واإلعبلـ بالتعاوف والتضامف والتنسيؽ مع جيات أخرى ف
 .(07: 6000واإلرشاد)ىيئة التحرير، 

، جية الشائعات وتنمية الوعي بخطورتياويمعب التعميـ دورًا ميمًا وحيويًا في موا
باعتباره نوعًا مف أنواع الدعاية يستيدؼ مصمحة المجتمع وخير المواطنيف، كما يستيدؼ 

وعقمو في رقي المجتمع ومحاربة السموكيات التي المواطف الصالح الذي يساىـ بعممو خمؽ 
 . (70: 0432االقتصادية واالجتماعية)عبد المطيؼ، وعبد المطمب، التنمية  تعوؽ عمميات

 وقد تناولت العديد مف الدراسات ظاىرة الشائعات مف عدة جوانب؛
التعرؼ عمى بعض  استيدفت دراسة :(0432وعبد المطمب  ،عبد المطيؼ)فقد أجرى 

تصادية، الشائعات السائدة في المجتمع المصري في المجاالت العسكرية، والسياسية، واالق
المتعمميف مف ومدى تقبؿ الشائعة وانتشارىا بيف المتعمميف وغير  واالجتماعية، والصحية

، ودور التربية في مواجية الشائعات وتنمية الوعي القومي، واستخدمت الذكور واإلناث
واستبانة طبقت عمى عينة مف  ي الدراسة المنيج الوصفي التحميمي ومنيج المسح االجتماع

المدارس وبعض  مميف بكميتي التربية بقنا وأسوافحممة المؤىبلت العميا والمتوسطة والعا
ر الشائعات ، وأكدت نتائجيا انتشا( فرداً 322مغ عدد أفراد العينة )، وباإلعدادية والثانوية بيا

سكرية، واالقتصادية، واالجتماعية والصحية عمى السياسية، والع مجاالت المختمفة:في ال
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وبيف المؤىبلت العميا، فالمتوسطة، والعماؿ مف الذكور عمى الترتيب، أي أف انتشار  التوالي
ف كاف تقبؿ غير المتعمميف  الشائعات بيف المتعمميف أكثر مف انتشارىا بيف غير المتعمميف، وا 

وأف دور  ،ما أكدت النتائج أف دور التربية الرسمية محدود في مواجية الشائعاتليا أشد. ك
المؤسسات غير الرسمية كاألسرة، واإلذاعة، والصحؼ، والمجبلت، أكثر فعالية ووضوحًا مف 

 دور مؤسسات التربية الرسمية في ىذا المجاؿ.

وترديد  : الكشؼ عف العبلقة بيف تصديؽـ(0440)الحربي  كما استيدفت دراسة
الشائعات وبعض متغيرات الشخصية كالذكاء، والقمؽ والمستوى التعميمي لدى عينة مف طبلب 

طالب مف كمية التربية والمدارس الميمية المتوسطة  200مدينة الطائؼ، وتكونت العينة مف 
بالطائؼ، وتبيف مف النتائج أف ىناؾ عبلقة ارتباط سمبية ذات داللة إحصائية بيف الذكاء 

ديؽ وترديد الشائعات ، بمعنى أنو كمما زاد الذكاء قؿ تصديؽ وترديد الشائعات، كذلؾ وتص
 ىناؾ عبلقة ارتباط موجب داؿ إحصائيًا بيف القمؽ وتصديؽ الشائعات.

: دراسة إليضاح مفيـو الشائعات، وبياف أضرارىا عمى المجتمع، ـ(6003)عقيؿ وأجرى 
سبلمية ألىداؼ وأخطار الشائعات، ومدى إسياـ والتعرؼ عمى درجة إدراؾ معمـ التربية اإل

، وطبقت عمى واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي ،شائعاتفي مواجية ال وووظائف وصفات
عينة مف مشرفي التربية اإلسبلمية بإدارة تعميـ العاصمة المقدسة، وجميع مديري مدارس 

إلى أف إدراؾ معمـ التربية اإلسبلمية بالمرحمة  عاـ بمكة المكرمة، وتوصمتالتعميـ الثانوي ال
الثانوية لمشائعات مف حيث المفيـو واألىداؼ واألخطار كانت بدرجة كبيرة، وكذا إسياـ 

 بدرجة كبيرة.سبلمية في مواجية الشائعات صفات ووظائؼ معمـ التربية اإل
ألسباب التي مفيـو الشائعة وأنواعيا، وادراسة تناولت : ـ(6003محمود ) كما أجرى

، ثـ تناولت الدراسة المنيج اإلسبلمي في حماية المجتمع مف نشرىا في المجتمع تؤدي إلى 
الشائعات ومف جوانبو: تربية اإلنساف عمى تقوى اهلل، والتحذير مف الشائعات، والتفكير فيما 
 يقاؿ وتحميمو، واالعتماد عمى المنطؽ والبرىاف في تصديؽ أو رفض ما يقاؿ، والرجوع

 لممصادر األصمية ألخذ األخبار منيا، وعقاب مروجي الشائعات.
وخطورتيا،  ثير الشائعاتبياف مدى تأإلى  :(ـ6003المصباحي ) وىدفت دراسة

في والتعرؼ عمى ىذه الظاىرة في ضوء الكتاب والسنة، واستخدمت الدراسة المنيج الوص
أصبحت عمبًل منظمًا مدروسًا يخطط ليا متخصصوف، لى أف الشائعة ، وتوصمت إالتحميمي
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، وأف الشائعة تؤثر عمى مفةعبر وسائؿ اإلعبلـ المختؿ الشخصي، و وأنيا تنتقؿ عبر االتصا
ىـ سبؿ مواجيتيا : العمـ بخطرىا ورجاليا، وتحد مف انتشارىا، وأف أالدعوة وتشوه معالميا 
 ، ورد األمر إلى ذوي االختصاص.ألخبارىا ومروجييا، والتثبت مف اوأىدافيا، وفضح مصادر 

التعرؼ عمى درجة إدراؾ مدير المدرسة الثانوية (: 6004المقماني )دراسة واستيدفت 
لمفيـو الشائعات، ودوره في مواجيتيا، واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي، 

ية والتعميـ بمكة مف مشرفي اإلدارة المدرسية في مكاتب الترب (67)وطبقت عمى عينة قواميا 
مف حيث  مدرسة الثانوية لمفيـو الشائعاتالمكرمة. وتوصمت إلى أف درجة إدراؾ مدير ال

األىداؼ واألخطار كانت بدرجة كبيرة، وأف إسياـ مدير المدرسة بالمرحمة الثانوية في مواجية 
 الشائعات كانت بدرجة كبيرة.

في بعدىا السيكولوجي وما ينتج  : إلى رصد الشائعة(6002الطيار )دراسة بينما ىدفت 
عنيا مف آثار اجتماعية، واستخدمت المنيج الوصفي التحميمي، حيث تـ تطبيؽ االستبانة 

وتوصمت إلى  ( مف طبلب الصؼ الثالث الثانوي بمدينة الرياض،220عمى عينة عددىا )
زعزعة  ات ىيية الناتجة عف انتشار الشائع: أف أىـ اآلثار االجتماععدد مف النتائج أبرزىا

كبيرة،  االستقرار والنيؿ مف األمف االجتماعي، كما يدرؾ أفراد العينة مفيـو الشائعة بدرجة
والعدواف مف قبؿ فئة معينة ضد  باه نحو قضية معينةومف أىـ دوافع انتشارىا: جذب االنت

 فراغ والممؿ.أخرى، وال
نشر بياف دور وسائؿ اإلعبلـ المختمفة في استيدفت : (6002الفقيو )دراسة أما 

المنيج الوصفي التحميمي واستبانة طبقت عمى عينة الشائعة ومواجيتيا، واستخدمت 
( مستخدـ، وتوصمت إلى أف الشائعة قد 600عشوائية مف مستخدمي اإلنترنت بمغ عددىـ )

لشائعات يؤدي ، وأف انتشار ااإلعبلـ وسيولة االتصاؿازداد خطرىا في عصر تطور وسائؿ 
إلى انييار الدولة سياسيًا واقتصاديًا، وتعطيؿ الحياة في معظـ القطاعات اإلنتاجية، وأف 

 اليدؼ مف نشر الشائعة ىو إثارة الفتف، وزعزعة األمف واالستقرار في المجتمعات.
( تحديد دور الشائعات اإلعبلمية في Zheltukhina et al., 2016واستيدفت دراسة )

الحديث، وذلؾ بإجراء التحميؿ االستقرائي والوصفي والمقارف واالستطبلعي، مف المجتمع 
خبلؿ تحميؿ الشائعات في الخطاب اإلعبلمي باستخداـ نظريات االتصاؿ عبر وسائؿ اإلعبلـ 
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، ويستخدموف يا بأنفسيـالروسية، وأوضحت النتائج أف النقاد يخمقوف الشائعات وينشرون
 عرض لمشائعات المختمفة.حججًا زائفة بداًل مف الت

ظاىرة اإلشاعة ومراحؿ تشكميا، وآليات انتشارىا في  :(6002رابح )دراسة وبحثت     
شبكات التواصؿ االجتماعي، كما تتضمف بعض االجتيادات حوؿ ضرورة تبني التفكير النقدي 

عات في ىذه الفضاءات، وأوضحت الدراسة أف ؼ يمكف استثماره في الحد مف الشائوكي
الطبيعة البشرية يغمب عمييا الميؿ إلى نشر الشائعات وتداوليا وترويجيا، خاصة عندما 
نعيش وضعيات تتسـ بعد اليقيف، وىو ما يتطمب تربية األفراد عمى التفكير النقدي، وتعميـ 

 .كيرأنظمة تكنولوجية واجتماعية لتدعيـ ىذا التف
ر شبكات التواصؿ االجتماعي يدفت التعرؼ عمى دو دراسة است: (6002سمماف ) وأجرى

واستخدمت  ىيئة التدريس في جامعة ديالى، في نشر الشائعات مف وجية نظر أعضاء
( 376الدراسة المنيج الوصفي وأداتي االستبانة والمقابمة، وتكونت عينة الدراسة مف )

، وتوصمت إلى عدة نتائج منيا: أف درجة نشر الشائعات عضاء ىيئة التدريسمبحوثًا مف أ
متوسطة، وحازت شبكة الفيسبوؾ عمى المرتبة األولى ات التواصؿ االجتماعي جاءت عمى شبك

 .ئعة السياسية واالجتماعيةبيف أكثر الشبكات نشرًا لمشائعات، وأف أكثرىا شيوعًا ىي الشا
إلى التعرؼ عمى الشائعات في مواقع التواصؿ  :(ـ6002شتمة )دراسة بينما ىدفت 

إحداث العنؼ والصراع السياسي بيف الشباب الجامعي، واستخدمت االجتماعي ودورىا في 
الدراسة منيج المسح اإلعبلمي بالعينة واستبانة طبقت عمى عينة عمدية مف طبلب الجامعات 

أف أىـ أوقات بروز الشائعات في المجتمع صمت إلى ( مفردة ، وتو 200المصرية قواميا)
يا تبرز في وقت الثورات المرتبة األولى ، يميو أنأثناء وجود عمميات إرىابية في المجتمع في 

 .واألزمات
(: استيدفت تطوير مقاس )الشائعات التنظيمية(، Dagli & Han, 2018دراسة )أما 

بنود  بناًء عمى آراء المعمميف حوؿ الشائعات التنظيمية، حيث تمت مراجعة األدبيات وتنقيح
المعمميف، ثـ تطبيؽ النموذج العموـ التربوية و ء في مجاؿ بناًء عمى آراء الخبراالمقياس 

في  مدرسة ابتدائية 67معممًا في  366بندًا عمى عينة مكونة مف  62النيائي المكوف مف 
تركيا، وأوضحت النتائج أف مقياس الشائعات التنظيمية ىو مقياس صالح مدينة ديار بكر ب
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المقياس مف ثبلثة أبعاد ىي: وموثوؽ لتقييـ الشائعات التنظيمية في المدارس، ويتكوف 
 .اعية، والتأثير الساخرالحصوؿ عمى المعمومات، والتنشئة االجتم

استكشاؼ مدى انتشار الشائعات  (Sommariva et al., 2018دراسة )واستيدفت 
كدراسة  Zickaوس ر ( ، وتـ استخداـ فيSNSSالصحية عبر شبكات التواصؿ االجتماعي )

المتعمقة بالفيروس عبر شبكات التواصؿ  األخباريؿ محتوى حالة، واستخدمت الدراسة تحم
، وأوضحت النتائج أف الشائعات 6002وحتى يناير  6002االجتماعي، في الفترة مف فبراير 

كانت أكثر مف األخبار الصحيحة بثبلثة أضعاؼ، وأف الشائعات الشعبية تصور فيروس )زيكا( 
أنو يرتبط باستخداـ المبيدات الحشرية، كما كمؤامرة ضد الجميور، وأنو منخفض المخاطر، و 

 .توصمت إلى أف الشائعات يمكف أف تعيؽ جيود الوقاية مف المرض
إلى فحص آراء مديري المدارس ( HİMMETOĞLU, et al., 2020) ىدفت دراسةو 

حوؿ الشائعات ، واألسباب التي تجعؿ مديري المدارس يفضموف التواصؿ الرسمي أو غير 
يدؼ إلى استخدمت نموذج فحص الظواىر ، حيث ت الدراسات النوعية التي الرسمي، وىي مف

فحص الظاىرة لمكشؼ عف تصورات المشاركيف مف خبلؿ تجاربيـ، وتكونت عينة الدراسة مف 
( مدير مدرسة بطريقة عشوائية، واستخدمت المقابمة شبة المقننة كوسيمة لجمع 07)

، وأف مديري التواصؿ غير الرسمي ات أحد أشكاؿالشائعالبيانات، وأوضحت نتائج الدراسة أف 
المدارس يفضموف التواصؿ غير الرسمي عمى التواصؿ الرسمي العتقادىـ بأنو يزيد مف 

وبناء العبلقات االجتماعية  ،القراراتاتخاذ والمشاركة في  ،ويعزز الثقافة المدرسية ،النجاح
ائعات تتركز حوؿ إدارة المدرسة والثقة بيف أعضاء المدرسة، كما أوضحت نتائجيا أف الش

سمبية  والمعمميف ، والحقوؽ الشخصية، والطبلب، والقضايا السياسية، وأف لمشائعات آثار
 وبعضيا لو آثار إيجابية. 
( أف ظاىرة اإلدماف عمى اإلنترنت تؤدي Hosni, A. et al., 2020وأوضحت دراسة )

عبلوة عمى المواقع التي تسمح لممستخدميف إلى نشر المعمومات دوف االقتناع بموثوقيتيا، 
مثؿ موقع يوتيوب، ولذلؾ فإف أصحاب ىذه القنوات يسعوف إلى  باحبالحصوؿ عمى أر 

الحصوؿ عمى محتوى يوفر المزيد مف المشاىدات، ومف ثـ تزيد لدييـ درجة إدماف اإلنترنت 
ى اإلنترنت لتضخيـ تأثير م، وتؤكد نتائج التحميؿ النظري التأثير الكبير لؤلفراد المدمنيف ع

 .وسرعة انتشارىا الشائعات
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( أف وسائؿ التواصؿ االجتماعي تجعؿ مف Lai, K. et al., 2020وأكدت دراسة )
التي يقع   الوصوؿ إلى المعمومات أمرًا سيبًل، إال أنيا تولد كميات غير مسبوقة مف الشائعات

األكثر ضعفًا ، وتيدؼ ىذه  األفراد فريسة ليا، وأف حرب الشائعات تستيدؼ األشخاص
الدراسة إلى بحث العبلقة بيف تصديؽ الشائعات الكاذبة المنتشرة عمى وسائؿ التواصؿ 
االجتماعي وبعض سمات الشخصية، وأظيرت االرتباطات ومعامؿ االنحدار أف األشخاص 

جب الذيف يعانوف مف العصابية أكثر عرضة لتصديؽ الشائعات كما أف ىناؾ عبلقة ارتباط مو 
بيف تصديؽ الشائعات وبعض الخصائص الديمغرافية ، حيث تكوف اإلناث والفئات األقؿ تعميمًا 

 أكثر عرضة لمشائعات.
تيتـ بتقديـ رؤية استشرافية لدور المؤسسات  ويتضح مف الدراسات السابقة أنيا لـ

الشائعات عمى آثار فقد ركزت غالبية الدراسات السابقة عمى التربوية في مواجية الشائعات، 
الكشؼ عف  وكذا والسياسية، تماعية، واالقتصاديةاالج لفرد والمجتمع في مختمؼ المجاالت:ا

ودور اإلعبلـ ووسائؿ التواصؿ ، العبلقة بيف تصديؽ الشائعات وبعض سمات الشخصية
ودور وسائؿ التواصؿ االجتماعي في نشر الشائعات  .االجتماعي في مواجية الشائعات

والتركيز عمى دور المعمـ خاصة في مواجية وير مقياس لمشائعات التنظيمية، وتط الصحية،
دور المؤسسات التربوية في مواجية الشائعات بينما تركز الدراسة الحالية عمى  الشائعات.

 .ومحاولة التوصؿ إلى رؤية استشرافية لمواجيتياوالتصدي ليا، 
 :مشكلُ البحح

الرئيس ف الشائعات ، حيث أعمف مكبير لعدد  انتشاراً ي اآلونة األخيرة شيدت مصر ف
ـ، عف مواجية مصر في 6003يوليو  66 الموافؽ األحدفي يـو  عبد الفتاح السيسي،

"تستيدؼ البمبمة واإلحباط  ألؼ شائعة(، وأف ىذه الشائعات 60)الثبلثة أشير الماضية لػ 
ع المتحدثيف الرسمييف والمستشاريف وعدـ االستقرار"، وفي ىذا اإلطار التقى رئيس الحكومة م
بصورة شبو "تبث  التي قاؿ أنيا - اإلعبلمييف لموزارات، وكمفيـ بضرورة مواجية الشائعات

بث اإلحباط، وخاصة  ييدؼ إلىالشائعات ، وأكد رئيس الحكومة عمى أف كثرة ترويج  يومية"
عبلـ ورصد الشائعات نعايـ سعد زغموؿ، مديرة اإل)في نفوس الشباب، كما أكدت الدكتورة 

، أف المركز رصد شائعات في منتيى (بمركز المعمومات ودعـ اتخاذ القرار بمجمس الوزراء
( مميوف موظؼ مف العامميف بالجياز اإلداري لمدولة 6تسريح )الخطورة وتعامؿ معيا ومنيا: 
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لممواطنيف مف إجراء حذؼ عشوائي )و (إضافة مادة لرغيؼ الخبز لمحد مف الزيادة السكانية)و
 .(6003يوليو،  63)موقع مصراوي، (بطاقات التمويف
دراسة )عبد ( و Lai, K. et al., 2020العديد مف الدراسات مثؿ دراسة )كدت ىذا وقد أ

بؿ غير تقالفئات األقؿ تعميًما أكثر عرضة لمشائعات، وأف  أف (0432المطيؼ وعبد المطمب، 
في التربية الرسمية محدود في مواجية الشائعات. ، وأف دور مؤسسات المتعمميف ليا أكبر

لما يوجد لدييـ مف   -وخاصة الشباب – الوقت الذي تكثر فيو الشائعات في أوساط الطبلب
.  ,Afassinouأكدت دراسة )كما  اندفاع عاطفي وراء األحداث، واالىتماـ بيا أكثر مف البلـز

K. 2014كاف حجـ الشائعات كمما ؿ المجتمع ، ( أنو كمما زاد عدد األفراد المتعمميف داخ
أصغر، وأف الحالة التعميمية لمفرد تسيـ بشكؿ كبير في انتشار الشائعات. وأف الميؿ لقبوؿ 
الشائعة كمعمومات موثقة يختمؼ مف فرد ألخر، وفقًا لمخمفية الثقافية التي يمتمكيا األفراد، 

تقييـ الشائعة أو الحكـ عمى  فالفرد المتعمـ يطرح أسئمة معقولة وحجج منطقية مف أجؿ
 صحتيا، ولذلؾ يعد التعميـ مف العوامؿ التي تسيـ في وقؼ انتشار الشائعات.

( بضرورة العمؿ عمى زيادة مستوى 0440أوصت دراسة )الحربي، وفي ىذا السياؽ 
كما الوعي لدى أفراد المجتمع نحو خطورة الشائعات، وتنبيييـ إلى ضرورة التصدي ليا. 

( بضرورة نشر الوعي الديني ، وتعميؽ قيمة المسئولية في 6002دراسة )الطيار، أوصت 
 نفوس الشباب ، وتدريبيـ عمى التعامؿ السميـ مع الشائعات.

ذا عممنا أف و  الشائعة ال تخاطب العقوؿ بقدر ما تخاطب العواطؼ والمشاعر، ذلؾ أف ا 
ديمة التأثير في ىذه الفئة، وبما أف العقوؿ الواعية تممؾ االستعداد الذاتي لجعؿ الشائعات ع

الشائعة أصبحت أداة رئيسة مف أدوات الحرب النفسية وتشكؿ تيديدًا لؤلمف الوطني 
سيما بيف أوساط الشباب لة في الوطف العربي كمو، الواالجتماعي، وتمثؿ تحديًا ألجيزة العدا

ى اتخاذ نيج الذيف يمثموف درع الوطف ومصدر أمنو، ومف ثـ يتضح ضرورة العمؿ عم
ووضع االستراتيجيات والخطط لموقاية منيا ومواجيتيا، وتحديد اإلمكانات المادية استباقي 

والفنية والبشرية البلزمة لتنفيذ ىذه الخطط ومتابعتيا، وتقويـ النتائج، وتحديد األطر 
المستقبمية لممواجية، والتنسيؽ بيف مختمؼ مؤسسات التربية وتحديد دور كؿ منيا في 

توضيح الدور المأموؿ مف المؤسسات التربوية ، لذا يحاوؿ البحث الحالي وقاية والمواجيةال
 في مواجية الشائعات مف خبلؿ اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس التالي: 
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 ما دور المؤسسات التربوية في مواجية الشائعات؟
 ويتفرع منو مجموعة مف األسئمة الفرعية كما يمي:

 لمشائعات؟ما اإلطار المفاىيمي  -0
 ما الدور المأموؿ لمؤسسات التربية في مواجية الشائعات؟ -6
ما السناريوىات المستقبمية البديمة لتفعيؿ دور المؤسسات التربوية في مواجية  -3

 الشائعات؟
 أٍداف البحح:

 :إلى ييدؼ البحث الحالي
 .اإلطار المفاىيمي لمشائعات التعرؼ عمى  -
 في مواجية الشائعات.ور المؤسسات التربوية التعرؼ عمى د  -
سيناريو مستقبمي لتفعيؿ دور المؤسسات التربوية في مواجية  الوصوؿ إلى  -

 .)رؤية استشرافية( الشائعات
 :أٍنًُ البحح

 تمثمت أىمية البحث الحالي في اآلتي:
جذب انتباه األفراد والمؤسسات التربوية والمجتمع إلى حتمية التصدي لمشائعات  محاولة -

 والحد مف مخاطرىا.
شتت ، تمؾ الظاىرة التي تأو الحد مف انتشارىاالشائعات  المجتمع مفالتطمع إلى وقاية   -

ال سيما في ظؿ لوطني، وتبث فييـ روح اإلحباط ، ىـ اءتفكير الشباب ، وتزعزع انتما
في الوقت الذي  -وخاصة التواصؿ االجتماعي -والتواصؿ تطور وسائؿ االتصاؿتعدد و 

الجامعات، ويحاولوف اإلضرار بيـ بكؿ و  المدارس طبلبب ء الوطفأعدا يتربص فيو
الصور واألشكاؿ، وأسيؿ الطرؽ لموصوؿ إلى عاطفة الشباب ىو نشر الشائعات 

بيـ  لتحقيؽ أىداؼ ومخططات تضروالترويج ليا ، واستغبلؿ طاقة الشباب وحماسيـ 
 .وبمستقبؿ وطنيـ

مف الياتؼ  ؛امي ظاىرة الشائعات وتعدد وسائؿ انتشارىا وسيولتيافي ضوء تن -
اإللكترونية التي تبث الفتنة ليبًل ونيارًا،  صحؼوبعض القنوات التميفزيونية والالمحموؿ، 

، مف ىنا كانت أىمية البحث الحالي لمحاولة راىف عمى عاطفة الشباب واندفاعيـوىي ت
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، والدور وتوضيح العوامؿ المجتمعية المؤدية النتشاىاىذه الظاىرة ،  استجبلء معالـ
وصواًل إلى سيناريو مقترح لتفعيؿ دور  ،المأموؿ لمؤسسات التربية في مواجيتيا

تمع مؤسسات المجمؤسسات التربية في مواجية الشائعات، وذلؾ في إطار تحمؿ 
عاـ، والتربوية بشكؿ خاص، والتأكيد عمى المسؤولية المشتركة لمسؤولياتيا بشكؿ 

لمؤسسات المجتمع كافة لمحد مف الشائعات ومواجيتيا، والرفع مف اىتماـ األفراد تجاه 
، وىذا يتطمب قياـ كؿ مؤسسة تربوية بدورىا عمى أحسف وجو وأمف وطنيـاستقرار 

  واستقراره.لممحافظة عمى أمف الوطف 
مساعدة المسؤوليف في المجاؿ التربوي عمى وضع اإلجراءات البلزمة لتبني سياسات  -

 واستراتيجيات مواجية الشائعات في كافة أنشطة المؤسسات التربوية.
  :جًُ البححميَ

 اتساقًا مع أىداؼ الدراسة الحالية ، فإنيا تستند عمى منيجية مركبة مف شقيف:
 االستقرائي، وذلؾ بيدؼ التحميمي المنيج الوصفي البحث الحاليستخدـ يالشؽ األوؿ: 

، وصواًل إلى المجتمعية المسببة ليا توضيح العوامؿصؼ الظاىرة كما ىي في الواقع، و و 
 .الشائعاتمواجية لدور المأموؿ لممؤسسات التربوية في ا

وىو منيج   Prospective Analysisيركز عمى منيج التحميؿ المستقبمي الثاني: و الشؽ 
استشرافي تنبؤي اجتيادي منظـ، ويسمى باالستشراؼ، حيث يسيـ في استشراؼ المستقبؿ 
بصياغة مجموعة مف التنبؤات المشروطة )سيناريوىات( توضح المعالـ الرئيسة ألوضاع 
المشكمة، وانطبلقًا مف بعض االفتراضات الخاصة مف استقراء لمماضي وتصورات الحاضر 

بؿ. كما أنو يسيـ في استكشاؼ حجـ التغيرات األساسية الواجب حدوثيا وأثرىا عمى المستق
في القضية المجتمعية المدروسة حتى يتشكؿ مستقبميا عمى النحو المنشود ، ويطمؽ عميو 

والسيناريوىات التي تعنييا الدراسة ىي مف النوع االستكشافي  .طقيالمستقبؿ المن
الذي ينطمؽ فيو كاتب السيناريو مف المعطيات واالتجاىات  Exploratoryاالستطبلعي 

 Probableف تؤدي إليو األحداث المحتممة أالعامة القائمة في محاولة الستطبلع ما يمكف 
. ومف ىنا فاالستشراؼ العممي ال يتنبأ مف تطورات في المستقبؿ Possibleأو الممكنة 

دائؿ مستقبمية حيث يمكف االقتراب مف بالمستقبؿ فقط، ولكف يسيـ في تقديـ تصورات لب
وفي ضوء ىذا التوجو طرحت الدراسة  (.03، 06: 6002توفيؽ، وموسى، البديؿ األفضؿ )
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بناء ثبلث سيناريوىات مستقبمية محتممة لتفعيؿ دور المؤسسات التربوية في مواجية 
 الشائعات ، وىذه السيناريوىات ىي: االمتدادي، واإلصبلحي، واالبتكاري.

 :ود البحححد

الجامعة(  -اقتصر البحث الحالي عمى دور بعض مؤسسات التربية النظامية )المدرسة
( في مواجية ظاىرة الشائعات نظرًا لتعدد ىذه ؿ اإلعبلـوسائ -المسجد -والبلنظامية )األسرة
 المؤسسات وتنوعيا.

 :مصطلحات البحح

 : Role الدور
المجتمع مف ىيئاتو وأفراده ممف يشغموف ىو جممة األفعاؿ والواجبات التي يتوقعيا 

 (. 622: 6003)نجـ،قؼ معينة أوضاعًا اجتماعية في موا
التي تقـو بيا  األنشطة والسياسات والفعالياتموعة ويقصد بالدور في ىذا البحث : مج

 المؤسسات التربوية في مواجية ظاىرة الشائعات.
 : Rumor الشائعُ

لة، مع التركيز عمى الطابع مختمقة أو محرفة أو مأو  تعرؼ الشائعة بأنيا: قصة خبرية 
الشفيي ، فيي نبأ أو حدث مجرد مف أية قيمية يقينية، ينتقؿ مف شخص آلخر بيدؼ زعزعة 
الرأي العاـ وتجميده، وىي مف األساليب التي تستخدـ في الدعاية والحرب النفسية، فيي 

سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية،  عبارة عف أقواؿ وأخبار يختمقيا البعض لتحقيؽ أىداؼ
 (.660: 6000ويتناقميا الناس بحسف نية في أغمب األحياف)زياد، 

ة المصدر، سريعة االنتشار غير موثوق أخبارالشائعة إجرائيًا بأنيا: يمكف تعريؼ و 
 الجامعات، وليا أدواتيا ووسائطيا،المدارس و ؿ، السيما في أوساط الشباب مف طبلب والتداو

السياسية، واالجتماعية، واالقتصادية، والصحية، وتيدؼ : وتتعمؽ بأفراد المجتمع ومؤسساتو
ضعاؼ ثقة الشباب بأنفسيـ وبإلى إثارة البمبم مجتمعاتيـ، وخفض الروح ة والفوضى، وا 
 .المعنوية لدييـ
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 رؤيُ استشزافًُ: 

استشراؼ المستقبؿ بأنو" اجتياد عممي منظـ ييدؼ إلى صياغة مجموعة مف  يعرؼ
. فاالستشراؼ تمع ماالتوقعات المشروطة أو السيناريوىات التي تشمؿ المعالـ الرئيسة لمج

ال يسعى إلى التنبؤ بالمستقبؿ أو التخطيط لو، بؿ يقـو بإجراء مجموعة مف التنبؤات منيج 
ناريوىات" التي تفترض الواقع تارة والمأموؿ تارة أخرى ميما المشروطة أو المشاىد "السي

كانت طبيعة الصور المأموؿ فييا، دوف أف تنتيي إلى قرار بتحقيؽ أي مف ىذه الصور. فيذا 
 (.66: 0443أمر يدخؿ في حيز التخطيط)العيسوي، 

امة واالستشراؼ في محتواه العممي ىو ميارة عممية تنطوي عمى استقراء التوجيات الع
أبو في مسارات األفراد والمجتمعات) –بطريقة أو بأخرى  –في حياة البشر، تمؾ التي تؤثر 

 (.07: 6000النصر، 
واالستشراؼ عبارة عف اجتياد عممي منظـ، يرمي إلى صياغة مجموعة مف التنبؤات 

أو مجموعة مف المجتمعات عبر  لمعالـ األساسية ألوضاع مجتمع ماالمشروطة التي تشمؿ ا
دة زمنية معينة، وذلؾ عف طريؽ التركيز عمى المتغيرات التي يمكف تغييرىا بواسطة إصدار م

 (.06: 6002القرارات)سعداوي، 
جراءات يتـ اتخاذىا وتوفير  ويقصد بالرؤية االستشرافية في ىذا البحث: خطوات وا 
اإلمكانات البلزمة لتحقيقيا مسبقًا، الضطبلع المؤسسات التربوية النظامية )المدرسة 

وسائؿ اإلعبلـ( بدورىا المأموؿ في مواجية  –المسجد  -والجامعة( والبلنظامية )األسرة
 الشائعات أو الحد منيا.

 خطىات البحح:

 معالجة ىذا الموضوع وفقًا لممحاور التالية: تتم
 المحور األوؿ: اإلطار المفاىيمي لمشائعة.

 مواجية الشائعات.ر المأموؿ مف المؤسسات التربوية في : الدو المحور الثاني
: سيناريوىات مستقبمية بديمة لتفعيؿ دور المؤسسات التربوية في مواجية المحور الثالث

 الشائعات.
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 : لشائعٌُ لناإلطار املفاًٍ: احملىر األول

يا، واألسباب ائعات، وخصائصيا، وأنواعىية الشييدؼ ىذا المحور إلى توضيح ما 
 وآثارىا عمى الفرد والمجتمع، وليذا تـ تناولو عمى النحو التالي:  لمسببة ليا،المجتمعية ا

 ( :واألنواع الشائعة )المفيوـ والخصائصأواًل: 
 :مفيـو الشائعة  -0

يـ )مشاع( )شاع( الخبر يشيع )شيوعة( ذاع. وس –ش ي ع  الشائعة لغة: 
.   و وفي المعجـ  .(023: 0432)الرازي، "أذاعو)أشاع( الخبر و)شائع( أي غير مقسـو

وانتشر، أشعت الشمس: نشرت شعاعيا، الشعاع : شعًا: تفرؽ  -شاع الشيءالوجيز، 
المتفرؽ المنتشر، يقاؿ: ذىبت نفسو أو قمبو شعاعًا: تفرقت ىمميا وآراؤىا فبل تتجو ألمر 

. وذىبوا شعاعًا: متفرقيف  .(327: 0434)مجمع المغة العربية، جـز
: ، شاع بالشيءفيو شائعوالشاع: الشائع، شاع يشيع ، شيوعًا وشيعانًا ومشاعًا 

أذاعو، الشائع أف : الذائع والمعروؼ والمتعارؼ عميو أف، وشاع الحديث: ذاع، فشا وانتشر 
ى   ٱل ِذٌي   إِى  ذكره في الناس"  -بيف الناس وأصبح معمومًا لمجميع: شاع السر  ت ِشٍع   أ ى ٌُِحبُّْ

تُ  ِحش  ٌُْا   ٱل ِذٌي   فًِ ٱۡلف َٰ اه  ُِنۡ  ء  اب   ل  ذ  وكؿ سر جاوز االثنيف شاع، ، )النور( ٩١...أ لٍِن   ع 
-2-4 مادة شاع: )قاموس المعاني،تفرؽ وانتشر، شع النجـ: أرسؿ ضوؤه  وشع الضوء :

6003). 
الشائعات جمع شائعة، وىي بث خبر مشكوؾ في صحتو بدوف دليؿ أو : واصطبلحاً  

مصدر، ويتعذر التحقؽ منو، ويتعمؽ بموضوعات ليا أىمية لدى الموجية إلييـ، ويؤدي 
شره مف تصديقيـ أو نشرىـ لو إلى إضعاؼ روحيـ المعنوية، وقد يكوف المصدر الذي قاـ بن

 .(270: 6002داخؿ الببلد أو مف خارجيا)الرحيمي، 
 ،ضوع معيفتعرؼ الشائعة بأنيا: روايات لمعمومات غير محققة، وذات صمة وثيقة بمو و 

ى فيـ الناس عم ي تساعدوتنشأ في سياؽ الغموض أو الخطر أو التيديد المحتمؿ، والت
دارتيا)ديفونزو، وبورديا، والبينسي  .(62: 6003، المخاطر وا 

والشائعة ىي: مقترح لمتصديؽ ألخبار تـ نشرىا دوف التحقؽ رسميًا مف مصدرىا، 
وتنتقؿ عادة مف شخص آلخر عف طريؽ الكممة الشفيية دوف معايير آمنة عمى 

 (.Schmid et al., 2017: 32صحتيا)
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عبارة عف معمومات أو أفكار غامضة وغير مؤكدة المصدر ، ال تحمؿ أدلة واقعية ىي و 
عمى صدقيا، يتناقميا الناس بوسائط مختمفة وجيًا لوجو، أو عبر وسائؿ اإلعبلـ واالتصاؿ 

وتنتشر بسرعة مذىمة في حاالت ، المختمفة، حوؿ أشخاص أو أحداث ميمة في المجتمع
ثارة البمبمة في الرأي العاـ المحمي لتحقيؽ األزمات والحروب النفسية، وتي دؼ إلى التأثير وا 

 .(024: 6002)األزرؽ، أىداؼ محددة
بأنيا: "افتراض يرتبط باألحداث  Postmanوبوستماف  Allportكما عرفيا ألبورت 

القائمة ، يراد أف يصبح موضع تصديؽ العامة، بحيث يتـ ترويجو مف شخص إلى آخر 
 Knappمشافية في العادة، ومف دوف أف تتوافر أي أدلة ممموسة إلثبات صحتو"، أما كناب 

ر دوف فيرى في الشائعة "تصريحًا يطمؽ لتصدقو العامة، ويرتبط بأحداث الساعة، وينتش
أف الشائعة "قصة  Gist وجيست Petersonالتحقؽ رسميًا مف صحتو"، كذلؾ يرى بيترسوف 

أو شرح غير مثبت مف شخص إلى آخر، ويتعمؽ بموضوع أو حدث أو سؤاؿ يثير اىتماـ 
 .(07، 02: 6002)كابفيرير، العامة
ىا صداؤ الشائعة خبر مثير أو صفة عجيبة، أو حدث غريب، أو نبوءة مدىشة، تنتشر أو 

ثارة. وبيف أوساط المكائد في الناس، و  ال يجمعيا إال جيالة المصدر، مع ما فييا مف غرابة وا 
السياسية أو الحرب النفسية أو المنافسة التجارية أو لفت األنظار أو حتى مجرد الفكاىة 

تارة أو تموت بعد فترة تارة تنمو الشائعات وتتضخـ وتترسخ في ثقافة المجتمع  -والتندر
 .(36: 6002أخرى)النجار، 

ىي نشر أخبار مشكوؾ في صحتيا ، يقـو بيا مصدر ، وتتعمؽ بكافة نواحي الحياة و 
المختمفة، والبد أف يكوف ليا موضوع ذو أىمية وغموض لدى األفراد القابميف لتصديقيا 
والمتفاعميف معيا حتى تنتشر في المجتمع، وىي ذات سمات وخصائص متعددة، وتتضمف 

يا ونقميا، ألسباب وأىداؼ يسعى إلى تحقيقيا، وتعرؼ عناصر معينة يتـ مف خبلليـ ترويج
أيضًا الشائعة بالرواية المصطنعة عف أفراد مسئوليف يتـ تداوليا شفييًا بأي وسيمة دوف 

، وتتعرض دائما لمتحريؼ والزيادة)عصاـ الديف الرمز لمصدرىا أو ما يدؿ عمى صحتيا 
 .(032: 6002محمد، 
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 :(33، 36: 6000)مختار، والشائعة ىي
  النبأ اليادؼ الذي يكوف مصدره مجيواًل، وىي سريعة االنتشار، ذات طابع استفزازي أو

 حسب طبيعة ذلؾ النبأ. ىادئ
  كؿ قضية أو عبارة مقدمة لمتصديؽ، تتناقؿ مف شخص آلخر دوف أف تكوف ليا معايير

 أكيدة لمصدؽ.
 ، وىي تنتقؿ  ىي اصطبلح يطمؽ عمى رأي موضوعي معيف كي يؤمف بو مف يسمعو

عادة مف شخص إلى آخر عف طريؽ الكممة الشفيية، دوف أف يتطمب ذلؾ مستوى مف 
 البرىاف أو الدليؿ.

  ،بث خبر مف مصدر ما في ظرؼ معيف، وليدؼ ما يبتغيو المصدر، دوف عمـ اآلخريف
 وانتشار ىذا الخبر بيف أفراد مجموعة معينة".
مف القرف العشريف، يراعي التطور في ات يكما ظير تعريؼ لمشائعة في مطمع التسعين

أف الشائعة: قدر محدود مف المعمومات  ؿ ودورىا في انتشار الشائعات، وىوتكنولوجيا االتصا
وىي تشبو األخبار، غير أنو ال يمكف التثبت مف دقتيا، وقد  ،التي تيـ مجموعة مف الناس

أو  ،، أو البريد اإللكترونيأو الفاكس ،تتضمف بعض الحقائؽ ، وقد تنتشر بالكممة المنطوقة
 .(666: 6000قديميا لآلخريف بعبارة "لقد سمعت)زياد، الموبايؿ، وغالبًا ما يتـ ت

وتختصر ظاىرة الشائعات في كممات وجمؿ وجيزة بيف أفراد المجتمع، والتي تكوف في 
كرة أغمبيا عامية، إذ ال تعيؽ الجاىؿ في فيميا والمتعمـ في سردىا، فتبقى محفوظة في ذا

مختمؼ شرائح المجتمع، وتكتسي طابع المرونة المفظية، فنحف أينما ذىبنا، وحيثما نظرنا، 
وكيفما بحثنا وتبصرنا نجد أنفسنا في مواجية األخبار والمعمومات، ذلؾ أف األفراد في خبلؿ 
عطائيا معنى مف خبلؿ الخبر أو  سيرورتيـ الحياتية يسعوف جاىديف لمؿء ىذه الحياة وا 

ار عف القديـ والجديد، عف الجيد والرديء، عف الماضي والحاضر، عف المرأة والرجؿ، االستخب
عة ظاىرة تتفاعؿ بداخميا عدة أطر صغيرة وعف األمة أو الوطف، والشائعف الجماعة ال

أنماط  -اجتماعية وثقافية، ذلؾ أف الثقافة االجتماعية ىي التي تشكؿ إلى حد بعيد
 .(02: 6002كات عند األفراد)مصنوعة، والسمو االستجابات والتصرفات 

والشائعة في ضوء تطور وسائؿ االتصاؿ الحديثة : ىي كؿ خبر مختمؽ أو محرؼ أو 
مأوؿ ، ينتشر بواسطة التواصؿ الشفيي أو المكتوب أو المسموع أو المرئي المسموع، ذلؾ 
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بريد، ومواقع الدردشة أف أغمب الشائعات المعاصرة انتشرت عف طريؽ الياتؼ، والبرقيات، وال
في اإلنترنت، بؿ استخدمت فييا وسائط االتصاؿ الجماىيري كاألعمدة والصحؼ والصور 

: 6000)زياد، المزورة في الفضائيات ، لذلؾ لـ تعد الشائعة مقتصرة عمى التواصؿ الشفيي
663). 

، وكثيرًا : نشر األخبار التي ينبغي سترىا بيف الناسياء، تعرؼ الشائعة بأنياوعند الفق
ما يعبر الفقياء عف الشائعة بألفاظ أخرى كاالشتيار، واإلفشاء، واالستفاضة. وقد تطمؽ 

 .(0022: 6003األخبار التي ال يعمـ مف أذاعيا)السانوسي،  الشائعة عمى
 :(73، 72: 6002)عابديف، تكوف الشائعة عمى ثبلث حاالتىكذا و 

 حسب غايتو الخاصة.فو صاحبو خمؽ خبر ال أساس لو مف الصحة، يكي   -0
 تمفيؽ خبر فيو نصيب مف الصحة، ويضاؼ إليو تكييؼ ثاف. -6
 الصحة". المبالغة في تأويؿ خبر ينطوي عمى بعض عناصر -3

نشر أخبار مشكوؾ في صحتيا ، ويتضح مما سبؽ أف مفيـو الشائعات يتضمف 
إما أف تكوف خبرًا مختمقًا ىي و ويصعب التحقؽ مف مصدرىا، فبل دليؿ عمى صحة الشائعة ، 

ثارة البمبمة ، وزعزعة الرأي العاـ،  أو محرفًا، وتيدؼ إلى إضعاؼ الروح المعنوية لممواطنيف، وا 
وتنتشر بالطرؽ الشفيية أو المكتوبة أو المسموعة أو المرئية، وتشمؿ كافة نواحي الحياة 

 االجتماعية واالقتصادية والسياسية والدينية وغيرىا.
 وأنيا، في اعتمادىا عمى الذيوع واالنتشار المعنى المغوي واالصطبلحي لمشائعةويشترؾ 
ف خطط مف بي –، وبالتالي تعتمد استراتيجيات المواجية ليا قيمة أو ذيوع الببل انتشار 

الجميور وتحصينو ضد الترويج لمشائعات أو أف يكوف وقودًا  عمى توعية -مواجية الشائعات
د أف يكوف موضوع الشائعة محؿ اىتماـ الجميور المتمقي ليا، وفي البو  .ليا دوف أف يدري

تحمؿ قد أف الشائعة كما  التوقيت والمكاف المناسبيف حتى يكتب ليا الذيوع واالنتشار والتأثير.
شيئًا مف الحقيقة مع التحريؼ المتعمد أو غير المتعمد، إلظيار عمـ الشخص ببواطف األمور 

ال فما الداعي إلى القمؽ إذا كانت الشائعة غير ال تكوف الشائعة غير ، و  صحيحة دائمًا، وا 
 صحيحة عمى الدواـ.

كشؼ ما ينبغي ستره أو تعمد التشيير  :يركز المفيـو الفقيي لمشائعة عمى أنيابينما 
 واإلساءة ، وىو ما يدخؿ الشائعة تحت حكـ الغيبة والنميمة المحرمة شرعًا.
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غير موثوؽ أو مجيوؿ، وىو ما يجعميا  مًا ما يكوفكما يبلحظ أف مصدر الشائعة دائ
تؤدي الشائعات عند تصديقيا إلى إضعاؼ الروح المعنوية وضعؼ الثقة و  تتصؼ بالغموض.

 بالنفس، خاصة إذا صممت ليذا الغرض.
تعتمد عمى وسط  نتشار الشائعاتأف البيئة الخصبة والمواتية ال كما يتضح مما سبؽ 
لعاطفة دونما تعقؿ أو تفكر أو مع الشائعات، أو ينساؽ وراء ا اجتماعي غير مؤىؿ لمتعامؿ

 أوواألوبئة، كالحروب واألزمات  –تييئ الظروؼ االستثنائية كما  مف مصداقية األخبار. تثبت
وأف مفيـو  فرصة ذىبية لترويج الشائعات. -نقص المعمومات أو عدـ إتاحتيا لمجماىير

 إعبلمية بيف بعض الدوؿ ، وربما ينظميامجرد التسمية والفكاىة إلى حرب  تخطىالشائعة قد 
ضعاؼ الروح  مؤسسات متخصصة في فف الدعاية والحرب النفسية، إلنياؾ قوى الخصـ، وا 

االتصاؿ  أف تطور وسائؿكما  المعنوية لديو، وفي المقابؿ تقوية الداخؿ ورفع روحو المعنوية.
والترويج ليا، ات متعددة وفائقة السرعة لنقؿ الشائعات منص والتواصؿ االجتماعي أتاح

عاطفة  تخاطبوأف الشائعات  .ر قد ال يتوفراف في الواقعواجتذاب الجميور بسيولة ويس
 الجماىير، لذا فإنيا قد تستيدؼ الشباب المندفع بحماسو ورغبتو في التغيير أكثر مف غيرىـ.

تضمف وضوح المصدر المعمف عف الخبر، وعميو يمكف القوؿ أف معايير الخبر الصحيح ت
ثارة البمبمة والفوضى، ويكوف ىذا المصدر  وأف يكوف منطقيًا، وال ييدؼ إلى االستفزاز وا 
موثوقًا، ويتسـ الخبر الصحيح بالوضوح ، وثبات البيانات واألسماء الواردة في الخبر، كما ال 

 يتعرض لمجوانب الشخصية ألحد األفراد.
 :الشائعُ مسات وخصائص -0

)ديفونزو،  تتميز الشائعة عف األخبار الصحيحة واألحاديث العادية بعدة أمور أىميا: 
-72: 6002( ،)حجاب، 663: 6000)زياد، (، 32-32: 6003وبورديا، والبينسي، 

72 : ) 
 بمناقشة أو بدوف مناقشة،  ،السمة الجوىرية لمشائعة ىي تداوليا وانتشارىا بيف الناس

 وتنتقؿ ، وتبقى أو تزوؿ وسط بيئة مف العقوؿ.فيي تتحرؾ 
  الشائعات تساعد الجماعات عمى فيـ التيديد أو التعامؿ معو أو كمييما، فيي ليست مجرد

أخبار مسمية )ثرثرة( ، أو حكايات طريفة تحتوي عادة عمى درس أخبلقي، بؿ إنيا تميؿ 
يقة الصمة بالموضوع ، وقد تبدو إلى أف يعتبرىا المرددوف ليا جديرة باالعتبار والنظر، ووث
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الذي يسعى  ما تضيؼ معمومة جديدة إلى الموقؼ شبيية باألخبار ، مف حيث أنيا كثيراً 
 الناس إلى فيمو أو التعامؿ معو.

  أنيا ليست محققة: فاألساس اإلثباتي والبرىاني لمشائعة أساس ضعيؼ، وال برىاف عمى
، تقـو عمى أساس معمومات غير موثقةيي صحتيا، وغير مقرونة بمعايير إثبات آمنة، ف

الروايات أو األقواؿ  وقد تنشأ الثقة في ىذه الروايات مف رغبة الفرد في أف تكوف ىذه
ثؽ بيا، أو اتفاؽ الرواية مع أعماؿ الحياة صحيحة، أو أنيا تتوافؽ مع روايات أخرى ي

فالشائعة قد تكوف  اليومية، أو االتفاؽ العاـ في المجموعة االجتماعية لمفرد، وىكذا
قة أو كاذبة، وما يميز الشائعة ىو أف األدلة عمى صحتيا ليست أصيمة وغير موثوؽ دصا

 .مؤكد ، أما الشائعة فميست مؤكدة بيا، والفرؽ بيف الشائعة والخبر أف الخبر
 .عبر عف حاجات األفراد االنفعاليةتو  تقدـ محتوى إعبلمي عف أفراد أو حدث. 
  المعمومات: وبخاصة إذا ارتبطت بموضوع ىاـ، ونشرت في ظروؼ يتعذر أنيا عممية نشر

معيا التأكد مف صحتيا، أما إذا اعتبرت تعبيرًا عما يجري في عقوؿ الناس فيمكف 
استخداميا كمؤشرات لمرأي العاـ، أو كأسموب دعائي كما يحدث في الحرب النفسية أو 

 المعارؾ االنتخابية.
 وىي تسير بسرعة الصوت وليس مف السيؿ أف تتوقؼ،  مف السيؿ أف تنطمؽ الشائعة

والضوء عبر األقمار الصناعية واإلنترنت في الوقت الحاضر لتصؿ إلى جميع أطراؼ 
 الكوف حيث أصبح العالـ قرية إلكترونية واحدة.

  مف الصعب تعقب أو التأكد مف مصدرىا أثناء انتشارىا، ولكف مف الضروري الحرص عمى
 تثبت منو مف أجؿ الرد والسيطرة عمييا.مصدر الشائعة وال

  تناغميا مع التقاليد الثقافية لممجتمع الذي تسري فيو، أي أنيا تنطمؽ مف واقع ىذا
 المجتمع وتأخذ حاجات األفراد بعيف االعتبار عند بثيا.

 موجية إليو في فترة زمنية تتبلءـ مع الموضوعات التي يتوجو إلييا اىتمامات الجميور ال
اصة ما يرتبط باألزمات الطارئة كالزالزؿ، واألحداث الراىنة، والتي تؤثر عمى أمف وخ معينة

 الجماعة واستقرارىا.
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  البيانات الواضحة ، كأسماء األعبلـ ، واألرقاـ واألماكف ىي العناصر األكثر بعدًا عف
ا الثبات في كؿ شائعة، وتعزى الشائعة غالبًا إلى مصدر مسؤوؿ غير محدد أيًا كاف أصمي

 .الحقيقي
 .تكوف موجزة لغرض التذكر والنقؿ 
  تستخدـ أساليب مختمفة في البث منيا الخبر الذي ال أساس لو مف الصحة، أو الممفؽ

بجزء مف الحقيقة أو المبالغ فيو، كما تأخذ أشكااًل أخرى لمبث كالرواية، والقصة، والرسـ 
 الكاريكاتوري، واألغنية والنكتة.

 محتوى الشائعة عمى مر الزمف كمما انتقمت مف المصدر األصمي  التغير والتحور، ويتغير
إلى ناقميا أو مروجيا، وتعتمد كمية التغير أو التشويو عمى رغبات ودوافع ومخاوؼ وذكاء 
وذاكرة الناقؿ والمروج، وعمى شدة الردود العاطفية التي تولدىا لدى الفرد والجماعة 

 ."والمجتمع
مصدرىا ،  التي يكتنفيا الغموض، ويصعب التثبت مف وعميو يمكف القوؿ أف األخبار

ذر منيا وينبغي الح ،الشائعات اىنة التي تشغؿ الرأي العاـ ىي ما يميزوتتعمؽ باألحداث الر 
 .  الفرد والمجتمعوتعقؿ حتى ال تصبح وبااًل عمى  والتعامؿ معيا بروية وتثبت

 :الشائعات أىىاع -3

، وعمى أساس طبيعة الجميور المتمقي، الشائعات عمى أساس سرعتيا وزمانيا تتنوع
، 032: 6002: )عصاـ الديف محمد، ، وذلؾ كما يمي المجاؿ الذي تنتمي إليو وطبيعة
 : (03-00: 6000(،)ىيئة التحرير، 43: 6000(، )مختار، 032
  الناس ىمسًا، وبطريقة الشائعة البطيئة أو الزاحفة: وىي التي تروج ببطء، ويتناقميا

ء إما أف يكوف سببو صعوبة سرية تنتيي في آخر األمر إلى أف يعرفيا الجميع، والبط
أو التخطيط مف مطمؽ الشائعة ومصدرىا، أو لصعوبة  أو الترابط االجتماعي التواصؿ

 تصديقيا واستغراب الناس ليا.
 عات كبيرة في زمف جما الشائعات السريعة أو العنيفة والمدمرة: وىي التي تنتشر بيف

، وىي تتصؿ بالعنؼ، كالشائعات التي تروج عف الحوادث والكوارث بالغ القصر
واالنتصارات الباىرة ، أو اليزيمة في الحرب، وسرعة انتشارىا تعزى إلى أنيا تممؾ مف 

 الدوافع الشعورية ومف األىمية ما يدفع الناس إلى تناقميا والخوض فييا.
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 وؿ األمر في وقت وظروؼ، الغاطسة: وىي التي تظير وتروج في أ الشائعة الغائصة أو
ؿ تختفي تحت السطح لتعاود الظيور مرة أخرى عندما تتييأ ليا الظروؼ واألحواثـ 

 .المناسبة التي أظيرتيا أوؿ مرة
 أو شائعة الخوؼ: وىي التي تنتشر في حاالت الخوؼ والقمؽ في أوقات  شائعات وىمية

تعبر عف خوؼ وليس عف رغبة، ومف  ياسية واالقتصادية، وىيالحروب واألزمات الس
 .ييا مف القتمى والجرحى في الحروبأمثمة ذلؾ : الشائعات المغرضة عف أعداد مبالغ ف

 شاعة تيار ي إمكانية النصرالشائعة اليجومية: وىي التي توجو ضد العدو لمتشكيؾ ف ، وا 
 االنيزامية.

  الشائعات التي تنتشر بيف الناس ألنيا تمس حاجاتيـ شائعة األحبلـ واألماني: وىي
 وأحبلميـ ، وتعمؿ كتنفيس لمرغبات واآلماؿ التي لـ تتحقؽ أثناء اليقظة.

 عات تتعمؽ باألوبئة واألمراض وانتشارىما وخطورتيما، وتخويؼ الناس منيما، ومف شائ
مؽ بأضرار سمعة استعماالت بعض األشياء في الحياة اليومية، ، أو الشائعات التي تتع

ما، والشائعات التي تنتشر عند حدوث زالزؿ أو كوارث بيئية إلى غير ذلؾ مما يثير 
 البمبمة.

  شائعات تتعمؽ بسوء السيرة ، وسببيا عداوة ما بيف إنساف وآخر، أو بيف زعيـ دولة
وزعيـ دولة معادية، أو رجاؿ الفف والرياضة والصحافة والتجارة، وكؿ المجاالت والميف 

 التي تجمع بيف ممارستيا المنافسات والصراع المستمر.
  إشاعة جس النبض الجماىيري: وتستخدـ لرصد ردود فعؿ الجماىير تجاه شخص ما أو

 فكرة ، أو معرفة اتجاه الرأي العاـ.
  إشاعة عمى شكؿ نكتة: والغرض منيا السخرية مف فكرة أو شخص أو شيء ، وىي

 ذع وسخرية جارحة.إشاعة ىدامة بما تحتوي مف نقد ال
 في وقت  إشاعة التنبؤ: وتستخدـ لمتنبؤ بوقوع أحداث عسكرية أو سياسية أو اجتماعية

 .األزمات والمعارؾ الكبرى
  ،شائعة الكراىية: ويصدر ىذا النوع مف الشائعات ليعبر عف شعور الكراىية والبغض

لمتنفيس عف  ودوافع العدواف التي تجيش بيا نفوس بعض الناس، حيث تصدر الشائعات
ىذه المشاعر والدوافع، وىذا النوع مف الشائعات يعتبر مف أخطر وأفتؾ األسمحة النفسية 
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التي تعصؼ بفرد أو جماعة أو بأمة أو بطائفة، ألنو يساعد عمى نشر الخصومة 
والبغضاء، وبث الفرقة بيف الجماعات، كما أف ىذا النوع ينعش الفتف، ويفتؾ بوحدة 

ويات أفرادىا، لذا نجد األعداء غالبًا ما يتفننوف في اختبلؽ مثؿ ىذا األمة ، ويضعؼ معن
النوع مف الشائعات لنشر الفتف وتفكيؾ وحدة األمة، حتى تصبح فريسة سيمة ألطماعيـ 

 السياسية واالستعمارية...الخ
 :(20: 6003)الجوير، كما تصنؼ الشائعات مف حيث المصدر إلى

 :ييدؼ مروجوىا إلى تحقيؽ مكاسب شخصية، أو الحصوؿ عمى مراكز  شائعة شخصية
 ولذلؾ فإنيا تعد مف الشائعات الحالمة. مرموقة

 .شائعات محمية: تدور حوؿ القضايا الخاصة ببمد معيف 
 ييا، وعوامؿ شائعات قومية: تدور حوؿ القضايا القومية العامة واألزمات التي تواج

 قوة والقدرة عمى التحدي.و نواحي الالتدىور واالنحطاط، أ
  شائعات دولية: وتنتشر عند حدوث األزمات الدولية وانتشار األوبئة أو الكوارث

 ."الطبيعية
واع السابقة وال يقؿ ويرى الباحث أف ىناؾ نوع آخر مف الشائعات، يضاؼ إلى األن

كالفتاوى  مكذوبة عممية ذلؾ عندما ينشر لمعامة أحاديثو  ائعة العممية:وىو الش خطورة عنيا 
تصح عف النبي صمى اهلل عميو  ال يدسيا المنافقوف والتي التي المكذوبة األحاديثالباطمة، و 
الناس طبقًا ليا ويتناولوف بعض ة والتي يتصرؼ وكذا المعمومات الصحية الخاطئوسمـ، 

 األدوية بمجرد الرجوع إلى اإلنترنت أو إلى شخص غير متخصص.
 :ومصادرٍا الشائعُأركاٌ ثاىًًا: 

 أركاٌ الشائعُ:-1

تنتشر الشائعة كمحتوى رسالة مف المرسؿ )المروج(، والمستقبؿ )المتمقي(، والمحتوى 
 :(72-77: 6002)عابديف، )المضموف(، وذلؾ كما يمي

  مروج الشائعة: وقد يكوف شخصًا وطنيًا أو أجنبيًا ، وقد يكوف عميبًل لدولة أجنبية، وقد
يكوف منظمة أو جية تعمؿ لصالح دولة أجنبية، والشخص الوطني قد يروج الشائعة 
بدوف أف يكوف منتميًا لمعناصر المضادة لمدولة، فقد يقـو بذلؾ بدوف معرفة أو شعور 
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لؾ إما لنقص الوعي السياسي لديو، أو لرغبة في حب بخطر ما يفعمو ، ويرجع ذ
 الظيور، أو إلظيار عممو ببواطف األمور.

 وغالبًا ما يكوف مف الفئات المختمفة لمشعب الذيف تيميـ تمؾ الشائعات، متمقي الشائعة :
فمكؿ شائعة جميورىا، فالشائعات المالية تنتشر بصورة أساسية بيف أصحاب الثروات 

بارتفاع وانخفاض األسعار في السوؽ، وتكثر الشائعات في أوساط الذيف يتأثروف 
الطبلب ، لما يوجد لدييـ مف اندفاع عاطفي وراء األحداث، واالىتماـ بيا أكثر مف 

.  البلـز
 موضوع معيف مضموف الشائعة: وىي المعمومات واألخبار التي تتردد في. 
 :مصدر الشائعُ  -0

الشائعات التي يتمثؿ مصدرىا بحادث أو واقع محير، فالشائعة ىي تجييش اىتماـ  تكثر
تباعًا، تميؿ الجماعة إلى إعادة تركيب األحجية المكونة  الجماعة، وفي سياؽ تبادؿ الشائعة

مف أجزاء مبعثرة مف القصص التي سردت عمى مسامعيا، وكمما قؿ عدد األجزاء ، ازداد تأثير 
جماعة عمى تأويؿ المعمومات، وبالعكس، كمما ازداد عدد األجزاء، أصبح العقؿ الباطف لم

ذ ذاؾ تنتشر الشائعة التي ترتكز عمى أكثر التأويبلت  التأويؿ أكثر اتساقًا مع الواقع الفعمي، وا 
 . (23، 26: 6002)كابفيرير، إرضاًء، خصوصًا أنو يعمؽ في الذاكرة دوف غيره

وتنتشر بيف األفراد والجماعات مصدرًا مستفيدًا  وراء كؿ شائعة تنتقؿ بيف الناسو 
 : (03: 6000لمروج ال يخرج عف الحاالت التالية)ىيئة التحرير، ومروجًا ناقبًل، والمصدر ا

 خمؽ إشاعتو وروجيا ضد شخص آخر ينافسو. اً واحد اً قد يكوف مصدر الشائعة فرد -
اد لو في حممة انتخابية قد يكوف مروجيا حزبًا سياسيًا أطمؽ الشائعة ضد حزب آخر مض -

 ما.
 قد تخرج الشائعة مف جانب المعارضة السياسية لنظاـ حكـ ما. -
، خاصة في دولة أخرى عمى مستوى الدولة ضد اً إعبلمي اً قد يكوف مصدر الشائعة خبر  -

 أياـ الحروب.
، سياسيًا واقتصاديًا جيا عمى مستوى المعسكرات الدوليةقد يكوف مصدر الشائعة ومرو  -

عمى عدـ شعور واجتماعيًا، وىي تستخدـ األساليب والوسائؿ الفنية وغيرىا، وتحرص 
 الفرد المستيدؼ بيا.
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 قد يكوف مصدر الشائعة فريؽ أو ناد لكرة القدـ ضد العب ناد آخر". -
فإف مصدر الشائعة يتغير تبعًا لممصمحة المقصودة ، مف الفرد إلى الجماعة، ومف  لذا

حيث تمعب الحروب بيف األجيزة  لى القادة السياسييف والعسكرييف،اإلنساف البسيط إ
االستخباراتية أيضًا دورىا الغامض في بث الشائعات وترويجيا، إضافة إلى تطور المروج 
عادة مف مستوى الشخص العادي إلى مستوى األجيزة ذات اآللة اإلعبلمية واسعة 

 .(03: 6000)ىيئة التحرير، االنتشار
وىكذا يمكف القوؿ أف مصدر الشائعة يختمؼ باختبلؼ الغاية مف انتشارىا، فقد يكوف 
فردًا أو مؤسسة متخصصة في الدعاية والحرب النفسية، أو يكوف مصدرىا دولة ضد أخرى ، 
وقد يتناقميا العامة دوف وعي أو إدراؾ لمخاطرىا وآثارىا السمبية عمى األفراد والمؤسسات 

ىناؾ مصدر مستفيد مف ترويج الشائعات، وطرؼ آخر مستيدؼ مف  ودائماً  والمجتمعات ،
تمؾ الشائعة، ويكوف رىاف مصدر الشائعة عمى حبكتيا واتساقيا مع األحداث وأىميتيا لدى 

 .ف المناسبيف لتؤدي الشائعة عممياالجميور ، واختيار الزماف والمكا
 : الشائعاتووظائف أٍداف ثالجًا: 

الشائعة كأسموب مف أساليب الحرب النفسية إلى طبيعة األىداؼ التي ترجع أىمية 
)عصاـ الديف محمد، تحققيا لمروجييا، ومف األىداؼ التي تسعى الشائعات إلى تحقيقيا

 :( 667: 6000، )زياد، (034: 6002
  تدمير القوى المعنوية وتفتيتيا، وبث الشقاؽ والعداء وعدـ الثقة في نفوس األفراد

 إلييـ.الموجية 
  استخداميا كوسيمة لتغطية الحقيقة ، والحط مف شأف مصادر األنباء ، وطعـ إلظيار

 ما يخفيو الخصـ مف حقائؽ.
  مفاجئقد تستخدـ الشائعة لمتضميؿ تمييدًا لشف عدواف." 
  توجييو إلى اليدؼ الذي ترمي إليو ، فالرأي العاـ يتخمخؿ بسرعة بمبمة الرأي العاـ: و

الشائعات وتأثيرىا فيو، خاصة إذا كانت تمس المسائؿ العامة ذات بسبب سرعة انتشار 
 األىمية.

  تكدير الرأي العاـ: بإلقاء الرعب بيف الناس، فالشائعات وحدىا ال تحدث الشغب، غير
 أنيا تثيره وتصاحبو وتزيد مف عنفو.
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  التشكيؾ في الوضع االقتصادي: حيث تستغؿ الشائعات بعض الظروؼ التي تحصؿ
، مثؿ انتشار البطالة، وارتفاع األسعار، ونقص بعض السمع، فتسمط تمؾ  أحياناً 

الشائعات عمى المنشآت االقتصادية والتجمعات العمالية بقصد خمؽ كؿ ما مف شأنو 
وقد تتبادؿ الشركات التجارية والصناعية الكبرى ر اإلنتاج والتنمية االقتصادية إعاقة سي

 .وتحقيؽ الربحئعات بقصد المنافسة مثؿ ىذه الشا
  التأثير عمى معنويات العدو، وتفتيت قواه العامة لموصوؿ بو إلى اإلرىاؽ النفسي عمى

 مستوى الجبيتيف العسكرية والمدنية.
 خفاء حقيقة ما.تمويو و خدـ كستار مف الدخاف لمتست  ا 
 .تحطيـ الثقة في مصادر األخبار والتشكيؾ فييا 
 الحرب. الداخمية في ظروؼ تقوية معنويات الجبية 
  توضيح بعض األمور التي ال يراد أف يصدـ الشعب أو يفاجأ عند إعبلنيا تحسبًا لردود

 ".سية ، ثـ تعمف بعدىا بصورة رسميةأفعالو، فتطمؽ عف طريؽ شائعات لمتييئة النف
يكوف اليدؼ صرؼ نظر الرأي العاـ عف أمر مف األمور، أو قد تيدؼ الشائعة إلى  قدو 

)عباس أحمد، لفت النظر إلى أمر مف األمور، وبصفة عامة يمكف أف تيدؼ الشائعات إلى
6000 :62 ،62): 
  إلى  البعض أوبعضيـ أىداؼ اجتماعية: وىي الشائعات التي يوجييا األفراد إلى

جماعة(، والغرض منيا إثارة الفتف، وتعميؽ  -فئة -)ىيئة فئات اجتماعية معينة
الخبلفات القائمة، أو النيؿ مف سمعة وشرؼ مف توجو إليو لممساس بمركزه 

 االجتماعي أو الشخصي أو التعرض لمكانتو.
  تؤثر أىداؼ اقتصادية: وتأخذ أشكااًل متعددة باختبلؼ طبيعة المجاؿ الذي يراد أف

عمى جميع األفراد، كشائعة زيادة األجور والمكافآت  عضيا يكوف أثرهفيو، فب
 والحوافز...الخ(.

 جاؼ فئات ومحاولة إر  والقيـ التربوية، بالمبادئؾ أىداؼ تربوية: وتتمثؿ في التشكي
عمى الخوض في الكذب والغيبة والنميمة وسوء الظف ببعض فئات  وتعويدىـ المجتمع
 المجتمع".
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 :الىتشار الشائعاتالعىامل املؤديُ رابعًا: 

استنادًا إلى العديد مف الدراسات  ( نظريتو عف انتقاؿ الشائعات0427نشر )تايمور بكنر 
التي أجريت في ىذا المجاؿ، ومف المحاور التي ذكرت في النظرية محور التوجو نحو 

أف الفرد قد يجد نفسو في اتجاه مف ثبلث اتجاىات في مواجية  الشائعة، حيث ذكر تيمور
ىذا االتجاه نحو شائعة ما الشائعة: أواًل االتجاه النقدي: ويكوف الشخص قادرًا عمى اتخاذ 

شخصية مباشرة مع أف يكوف عمى دراية وعمـ بموضوع الشائعة، كأف تكوف لو تجربة  بشرط :
توقعو بناًء عمى  لمشخص، وبالتالي يعرؼ ما يمكف أف يكوف الوضع مألوفاً ىذا الموضوع، و 
استقرار منظومة التفاعؿ، فعندما يسمع الفرد الشائعة مف صديؽ أو مف و  تجربة سابقة.

شخص سبؽ لو أف سمع شائعة منو يكوف قادرًا عمى تقييـ الشائعة. ثانيًا االتجاه غير 
ئعة يرضي حاجة الفرد، ومف ثـ إذا كاف تصديؽ الشاكوف الفرد في ىذا االتجاه النقدي، وي

عندما يكوف الفرد في موقؼ ليس لديو عمـ مسبؽ يستطيع يكوف أكثر ميبًل إلى تصديقيا. و 
ية أو خطورة الموقؼ أو كمييما. وفي معو ترجيح الشائعة ، إما لنقص المعمومات الموضوع

مات أكيدة ة وال توجد معمو في حالة حصوؿ حدث ما يخص المصمحة العامأوقات األزمات. و 
انخفاض المعايير الداللية لؤلفراد بسبب انخفاض التعميـ أو اإلحساس بعدـ األماف عنو. وعند 

، فإف موضوع الشائعة ال ييـ ناقمياتجاه العالـ. ثالثًا إعادة توجيو الشائعة: وفي ىذه الحالة 
 .(6223، 6226: 6002ا ما ييمو يكمف في كيفية ترويجيا)الجيني، إنم

انتشار الشائعة ظاىرة شائعة جدًا في العالـ الحقيقي، وفي العصر الذي تكوف فيو  ويعد
وسائؿ االتصاؿ متأخرة تكوف الكممة الشفيية ىي القناة الرئيسة النتشار الشائعات. ومع 
ظيور الشبكات االجتماعية أصبحت أداة جديدة لمتواصؿ وتناقؿ األخبار، فانتشرت الشائعات 

اسع وىي ال تسبب فقط اليمع االجتماعي، بؿ تسبب حوادث مجتمعية بسرعة وعمى نطاؽ و 
 (.Zhang, R., & Li, D. 2019: 1وتؤثر عمى استقرار المجتمعات)

وعندما تحدث حاالت طارئة في المجتمع يكوف تعطش الناس لممعمومات مختمفًا عف 
المعدؿ الطبيعي، فإذا كاف نشر المعمومات في أوقات األزمات غير شفاؼ، ويسيطر عميو مف 
قبؿ الحكومة ووسائؿ اإلعبلـ فإف ذلؾ قد يؤدي بالناس إلى التوتر النفسي والعاطفي، والذعر 

العكس مف ذلؾ، إذا كاف ىناؾ قناة واضحة لنشر المعمومات وطريقة غير الضروري، وعمى 
فعالة لتداوؿ المعمومات بيف الحكومة ووسائؿ اإلعبلـ والجميور، فإنو يحد مف الذعر 
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االجتماعي ، ويحد مف انتشار الشائعات ومف اآلثار السمبية لؤلحداث، كما يؤدي إلى 
ر، وقد ناقش العديد مف العمماء وجيات نظر مصداقية الحكومة ووسائؿ اإلعبلـ لدى الجميو 

مختمفة النتشار الشائعات، والبعض يقارف بيف الشائعات والوباء لشرح كيفية انتشار 
 (.Huo, L. A., & Cheng, Y. 2018: 1الشائعات)

وحاوؿ ألبورت وبوستماف وضع أوؿ قانوف النتشار الشائعة في شكؿ معادلة بسيطة 
الشائعة = ) ؿ انتشار الشائعات، وىذه المعادلة كالتالي:عف عوام 0427وذلؾ في عاـ 

أف مقدار وقوة الشائعة السارية يتحدد تبعًا لمدى وتعني ىذه المعادلة (. الغموض× األىمية 
أىمية الموضوع عند األشخاص الذيف توجو إلييـ، وتبعًا لمقدار الغموض المتعمؽ بموضوع 

 (.022: 6002الشائعة)حجاب، 
ة مف السياقات المتسمة بالغموض، أو التي يكتنفيا تيديد فعمي أو تنشأ الشائعو 

محتمؿ، وحيث يشعر الناس بحاجة سيكولوجية إلى الفيـ أو األمف، ويعد السياؽ غامضًا 
ف عدـ الفيـ يعد شيئًا بغيضًا وغير حة التفسير، إذ إغير واضعندما يكوف المغزى أو الداللة 

المعمومات غير متاحة، أو عندما تكوف مصادر  ، فالشائعات تنشأ عندما تكوفمريح
 .(62 ،62: 6003)ديفونزو، وبورديا، والبينسي، المعمومات غير موثوؽ بيا

لدى أي إنساف قناعة ذاتية بأنو يتمقى المعمومات بصورة واعية، ويفكر بمنطقية وتوجد 
، لكف الحقيقة أف وحيادية في أغمب األحياف، وأف آراؤه وقراراتو مبنية عمى منطقية تفكيره 

أدمغتنا تدفعنا إلى اختيار المعمومات بصورة انتقائية تنسجـ مع قناعاتنا المسبقة، وفي أحياف 
ة في األفكار بسبب سمطاف عواطفنا)النجار، كثيرة نعجز عف مبلحظة التناقضات الصريح

6002 :36) . 
شيء مف ولكي تروج الشائعة وتسرب في المجتمع، البد أف ينطوي موضوعيا عمى 

 قائع الحقيقية عمى جانب مف الغموض، والذياألىمية بالنسبة لممتحدث والمستمع، وكوف الو 
ينشأ إما عف انعداـ األخبار، أو اقتضابيا، أو تضاربيا، أو عدـ الثقة بيا، أو ينشأ عف 

لوقائع التي تقدميا األخبار التوترات االنفعالية التي تجعؿ الشخص غير قادر عمى تقبؿ ا
 . (32: 6000إليو)مختار، 

األمية الثقافية، فالشائعات تموت إذا توافرت ليا مناخات الجيؿ أو  وتنتشر الشائعات
عمى لساف صاحبيا لوال وجود الجاىؿ الذي يجعؿ مف الحبة قبة، ومف القبة مزارًا، قاؿ عمي 
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عاع؛ أتباع كؿ رضي اهلل عنو: "الناس ثبلثة؛ عالـ رباني، ومتعمـ عمى سبيؿ النجاة، وىمج ر 
كما أف  عمـ ، ولـ يمجئوا إلى ركف وثيؽ".ناعؽ ، يميموف مع كؿ ريح، لـ يستضيئوا بنور ال

باألكاذيب ، واأليدي  تمتمئالفراغ والخموؿ والممؿ تولد الشائعات، فالعقوؿ الفارغة يمكف أف 
ائعات، المتعطمة تخمؽ ألسنة الذعة ، وال يمكف أيضًا تجاىؿ دور الغموض في ترويج الش

فالشفافية والمصداقية والوضوح تقتؿ الشائعة في ميدىا، وتحوؿ دوف انتشارىا وتضخميا، 
مف ثقافة والرسوخ العممي الوىمي، أو وقد تنطمؽ الشائعات مف مرضى حب الظيور ومدعي ال
اليز األخبار وبواطف األمور، وخاصة الراغبيف في تضخيـ أنفسيـ بادعاء اطبلعيـ عمى دى

ائعة، ف ىذا النمط مف مروجي الشائعات ممف ليـ عبلقة بالجية التي تعنييا الشيكو عندما
 .(36: 6002خصوصًا لو كانت جية سيادية)النجار، 

ومعظـ الناس ال يعي األسباب الحقيقية التي تحمميـ عمى تصديؽ الشائعة، والصحيح 
أنيـ يصدقوف القوؿ المأثور "ال دخاف مف غير نار"، لكف النار ليست موجودة إال في داخميـ، 
ومف ثـ يمكف القوؿ أف تصديؽ الشائعة ظاىرة إسقاطية ، وال شؾ أف فيـ الذات يضيء عمى 

تشبث بيا المرء، والواقع أف التعمؽ بيذا القوؿ المأثور ىو السبيؿ الذي المعتقدات التي ي
 . (30-22: 6002الشائعة في سياؽ التبلعب بالعامة)كابفيرير، تسمكو 

 :(37، 32: 6000)مختار، البد مف توافرىا حتى تروج وتنتشر الشائعة وىي وىناؾ شروط
 وجود قضية تدور حوليا الشائعة. -
 قة متقنة حتى يؤدي ذلؾ إلى اعتقادىا.صياغة الشائعة بطري -
 وجود الوسط المساعد لنقؿ الشائعة. -
 التركيز عمى ىدؼ معيف دوف التشعب إلى جزئيات متعددة. -
 اختيار الزمف المناسب لنشر الشائعة. -
 اختيار المكاف المناسب لبث الشائعة. -
 عدـ توثيؽ مصدر الشائعة. -
 وجود ىدؼ معيف مف صياغة الشائعة. -
سموب اليادؼ لصياغة الشائعة عمى حسب الموضوع، فإذا كاف الموضوع اختيار األ -

ف كاف  يحتاج إلى عبارات ىادئة لينة ، اختيرت األلفاظ المبلئمة التي تتسـ بالسكينة، وا 



 .................................................................... دور المؤسسات التربوية في مواجهة الشائعات:

 - 6322 - 

الموضوع يحتاج إلى االستفزاز والثورة ، اختيرت األساليب المناسبة التي تنضح بالقوة 
 واالشمئزاز.

 فيو الشائعة. جيؿ المجتمع الذي تشاع -
 انعداـ المعمومات والمفاىيـ عف الموضوع المشاع". -

 :(062-060: 6003ائعات)محمد، ومف أسباب انتشار الش
 ألفراد والمجتمعات: لذا يجب تربية أفراد عدـ إدراؾ خطورة ترديد الشائعات عمى ا

 اؿ وينشر في المجتمع، ألف الفرد إذا لـ يدرؾ خطورة ماما يقنقد  عمى المجتمع
يقوؿ فقد يسبب الضرر لممجتمع، وخاصة المجتمعات التي يوجد بيا طوائؼ أو 

 أعراؽ مختمفة، وقد تضر الشائعات بالعبلقات مع الدوؿ األخرى.
 َِۦ ٌ قُْلُْى   أ مۡ " :كراىية الحؽ: وقد صور القرآف الكريـ ذلؾ في قولو تعالى ۚ   بِ

 ِجٌ تُُۢ

ُُن ب لۡ  آء  ق   ج  ُُنۡ  بِٱۡلح  أ ۡكث ُز ق   ّ  ُُْى   لِۡلح  ِز  (.)الوؤهٌْى ٠٧ك َٰ

 وؿ صمى الدعاية الكاذبة: وقد استخدـ كفار قريش الدعاية الكاذبة المغرضة ضد الرس
قولوف في حربيـ الدعائية الكاذبة التي يخدعوف بيا اهلل عميو وسمـ، وكانوا ي

ف كاف ذلؾ سبلحًا مف أسمحة التضميؿ وحرب الخداع  الجماىير أف محمدًا بو جنة ، وا 
 والدعاية.

 والتقديرات الجزافية دوف تحقؽ أو تثبت، وقد أمرنا اهلل سبحانو وتعالى بالبعد  الظف
ِ ا عف الظف ، يقوؿ تعالى: " ُّ  ٌ ٓأ ٌُْا   ٱل ِذٌي   ٌ َٰ اه  ثٍِٗزا ٱۡجت ٌِبُْا   ء  ي   ك   إِى   ٱلظ ي   ه 

 فالظف ىنا ىو التيمة ببل سبب يوجبيا. )الحجزاث ( ٩١ ... ۡثن   إِ  ٱلظ ي   ب ۡعض  
  ضعاؼ الروح الحرب النفسية: إذ يتـ نشر الشائعات أحيانًا بيدؼ تثبيط اليمـ، وا 

ضعاؼ الث  ".قة بالنفس وخاصة في أوقات الحروبالمعنوية، وا 
 علِ الفزد واجملتنع : ات وآثارٍاخطىرَ الشائع خامسًا:

بشكؿ كبير عمى األفراد والمجتمعات والتنظيمات اإلدارية بأنواعيا تؤثر الشائعات 
الشائعة إيجابي أو سمبي، لكف في الغالب يكوف  فة، ويمكف أف يكوف األثر الناتج عفالمختم

أثرىا سالب عمى األداء وعبلقات األفراد في المؤسسة الواحدة، وربما أدت إلى تكويف وظيور 
المؤسسة الواحدة، وبالتالي تؤثر في وحدة فريؽ العمؿ، لعدـ بيف العامميف في  (الشمميات)

 فراد، وذلؾ مف خبلؿ اليمز والممز.الثقة بيف األ
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تناولت الشائعات األفراد ونالت مف سمعتيـ وشرفيـ وسيرتيـ، وبخاصة تمؾ التي  وقد
قديمًا ا، والنابغيف والمتميزيف في مختمؼ المجاالت تناوؿ رموز األمة، وقادتيا وعمماؤىت

 .وحديثاً 
 (:033-032: 6002)حجاب، ومف أىـ آثار الشائعة عمى الفرد

الخوؼ: عندما تكوف الشائعة ىي المثير السمبي الذي يعتبره الشخص ميددًا لكيانو  -
 االجتماعي.

المستمر مف مضمونيا ومدى انتشاره وتأثيره عمى حياة القمؽ إذ تسبب الشائعة القمؽ:  -
 بالمجتمع.الفرد الشخصية وعبلقتو 

، وذلؾ ألف صراع الفرد مع اآلخريف، وصراعو مع نفسو الغضب: ويؤدي الغضب إلى -
 الغضب يفقد اإلنساف العطؼ والحناف ويفقده السيطرة عمى نفسو.

والبلمباالة ، وفقداف الثقة بالنفس،  ،والخجؿ ،االكتئاب: حيث تتسبب الشائعات في التوتر -
 والحساسية الزائدة.والسموؾ الدفاعي، وسيولة االستثارة 

كالشركات، والجمعيات والمنظمات األىمية  :عمى المؤسسات أيضاً تؤثر الشائعات و 
: 6002)حجاب، االجتماعيةومف تأثيراتيا  ،ضةوالبنوؾ، واألحزاب السياسية، وأحزاب المعار 

020- 026:) 
المؤسسات، مف حيث نشاطيا وخدماتيا وأىدافيا  إعطاء صورة غير صادقة عف -

والقائميف عمييا، وتصويرىا بتجاوزات ىي بريئة منيا، كشائعات العمالة والرشوة أو 
 السعي لتحقيؽ مصالح شخصية.

إضعاؼ ثقة المجتمع في ىذه المؤسسات، فيضعؼ تفاعؿ المجتمع معيا، مما ينتج عنو  -
 .ـ وضوح الرؤيةحالة مف البمبمة وعد

لحاؽ الضرر بيا، وتدميرىا كمدخؿ إلضعاؼ المجتمع والقضاء تق - ميؿ فاعمية المؤسسة وا 
عمى طموحاتو، وتشمؿ تمؾ الشائعات: اإلساءة لسمعة المنتج الوطني، مما يؤدي إلى 

، وضعؼ الميزاف التجاري لمدولة نتيجة لزيادة وانخفاض سعره وتوقؼ إنتاجوركوده 
شاء البطالة نتيجة لعدـ التوسع في إن لمحمية وزيادةقيمة العممة ااالستيراد، وانخفاض 

شركات جديدة، واإلضرار بالبورصة، وىي مف أكثر المؤسسات االقتصادية تعرضًا 
كاف في أزمة  (HSBO)أف البنؾ البريطاني  6003فقد  أشيع في عاـ  .لمشائعات
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% خبلؿ يوـ 02( بنسبة HSBOمالية، وكانت النتيجة ىي انخفاض سعر أسيـ )
 062.200.000واحد، وقد زود ىذا االنخفاض مروجي الشائعة بأرباح تقد بمبمغ 

 (.Schmid et al., 2017: 31دوالر )
 تدمير البنية التحتية لممجتمعات. -
 اتخاذ القرارات الرشيدة.التردد في إشاعة روح العجز عف مواجية األزمات و  -
 تعميؽ الخبلفات والنزاعات العرقية والثقافية والدينية. -
 إضعاؼ الروح القتالية لممجتمعات وبخاصة العربية واإلسبلمية. -
شاعة روح و  ،اليزيمة واالستسبلـإشاعة روح  - كب الحضارة ر العجز عف التقدـ والمحاؽ با 

 والمدنية.
 إضعاؼ روح االنتماء ونشر روح التبعية. -

 :(62: 6000)عباس أحمد، ومف أىـ آثارىا في المؤسسات التربوية 
 أو يتسرع في إصداره. فيبطئصانع القرار،  إرباؾ 
 .محاولة النيؿ مف االستقرار الداخمي لمتنظيـ اإلداري، وتفكيكو وجعمو متذبذبًا 
  ،محاولة إشاعة الروح االنيزامية ، والتأثير عمى المعنويات لؤلفراد بالتنظيـ اإلداري

 لعمؿ.بإشاعة عدـ جدوى المجيودات المبذولة مف إدارة المؤسسة لتسيير ا
 إيمانو بمبادئو وقيمو. لعمؿ، وزعزعةروح االنقساـ في صفوؼ مجموعة ا إثارة 
 .خمؽ التوترات داخؿ العمؿ الجماعي لكي تعرقؿ اإلنجازات 
 ."ليا آثار كبيرة عمى محاوالت تحسيف العمؿ وتطويره 

 : دور املؤسسات الرتبىيُ يف مىاجَُ الشائعات:احملىر الجاىٌ

مجاالت الحياة  أسباب الشائعات، وسرعة انتشارىا ، وتأثيرىا عمى كافةانطبلقًا مف تعدد 
ضح أىمية تكاتؼ جميع الوسائط والمؤسسات االجتماعية والسياسية لمفرد والمجتمع، تت

 والتربوية النظامية منيا والبلنظامية، وفيما يمي يتناوؿ البحث دور األسرة والمدرسة والجامعة
باعتبارىا وسائؿ لمحد مف انتشار الشائعات، مواجية الشائعات،  في والمسجد ووسائؿ اإلعبلـ

 وفيما يمي عرض لمدور المأموؿ ليذه المؤسسات:
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 الدور املأمىل لألسزَ يف مىاجَُ الشائعات: -1
التي يبدأ منيا التأثر والتأثير االجتماعي، وىي المكاف الطبيعي  سرة نواة المجتمعاأل

لتوفير الحماية واألمف، وىي المجاؿ الذي تبدأ فيو أوؿ خطوة التصاؿ الطفؿ بالعالـ المحيط 
بو، فيجب عمى الوالديف تعميـ أبنائيـ التمسؾ بأىداؼ الديف واألخبلؽ الكريمة وحب الوطف 

 ومحبة الخير لمجميع.
 وأ، وعدـ نقميـ ليا في تجنب األطفاؿ لمشائعات -منذ الوىمة األولى  -األسرة  وتساعد

وذلؾ مف خبلؿ المواقؼ اليومية ، ، ترويجيا، وتعريفيـ بمخاطرىا وسمبياتيا وأترديدىا 
والقدوة، وتوضيح ما يدور في خمد وفكر الطفؿ بالحقائؽ، وسرد القصص اليادفة، وتعميميـ 

 .(32: 6004)المقماني، ف األقواؿ واألفعاؿتمييز الحسف والقبيح م
فما تزرعو األسرة في وجداف الطفؿ يضـ إلى محصوؿ خبراتو في مواجية  ،ومف ثـ

األبناء القدرة  ية المختمفة، فاألسرة يجب أف تغرس في نفوسالمواقؼ السموكية واالجتماع
وكذلؾ تنمية قيـ النقد ، وبث أخبلقيات التعاوف في نفوسيـ، عمى الثبات في مواجية الشدائد

والتفكير والمناقشة، وعدـ التسميـ بكؿ ما يطرح مف رؤى إال بعد دراستيا، وتمحيص وجو 
 (.43: 6002الحؽ مف الباطؿ فييا)الطيار، 

لؤلسرة دور في تكويف الشائعات: فالشباب إذا لـ يشبع رغبتو وحاجتو إلى االنتماء، و 
والحوار البناء واحتراـ الرأي وحرية التعبير عنو داخؿ أسرتو فإف ذلؾ يدفعو إلى الكذب 
واالفتراء عمى والديو أواًل، وعمى مجتمعو المحمي في المقاـ الثاني، كما أف حاجاتو خارج 

يؤدي بو  -خاصة نقؿ المعمومات الحقيقية أو رغبتو في معرفة ما حولو –تشبع  األسرة إذا لـ
إلى انتياؾ حرمة مجتمعو، والخوض في أعراض األشخاص مف حولو مف خبلؿ األحاديث 
واألخبار المغموطة والتي يمفقيا الناس ، فاألسرة مف خبلؿ ما تمده بو مف فرص لمتعبير الحر 

مف الحديث عف كؿ ما يجوؿ في خاطره مف مشكبلت وىموـ، وما  والعائمي ، فإنيا تروي ظمأه
  (.62، 63: 6002)مصنوعة، ينكد صفو حياتو ويشغؿ بالو

وعميو يمكف القوؿ أف لؤلسرة دور بالغ األىمية في تحصيف األبناء ضد الشائعات، 
القيـ  فإشباع حاجة الطفؿ إلى الحوار، والعطؼ واالنتماء، وتوفير الحماية والرعاية، وغرس

شعاره بأىميتو، كؿ ذلؾ يكسبو  والمبادئ التي يحث عمييا صحيح الديف، وتقدير الطفؿ وا 
مناعة ذاتية وقدرة عمى مواجية التطرؼ بكؿ أشكالو وصوره، ويغرس بداخمو بذور التفكير 
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النقدي والتحميؿ لكؿ ما يطرح مف أفكار وآراء وأخبار، وعدـ االندفاع واالنسياؽ وراء 
 .بحثًا عف األماف وتخفيفًا مف حدة التوتر النفسي و األفكار المغموطةالشائعات أ

 :الشائعاتيف مىاجَُ  املدرسُالدور املأمىل مً  -0
ثرة في مواجية الشائعات عف طريؽ خمؽ ؤ أف تقـو بأعظـ األدوار المتستطيع المدرسة 

وكيفية  ،عميياالوعي وتطويره، وعرض لصور الحرب النفسية والشائعات والسبيؿ إلى القضاء 
  .(22: 6002)عابديف، مواجيتيا ومنع انتشارىا

إكساب المعارؼ،  ؾ مف خبلؿلممدرسة دور كبير في رعاية القيـ الفاضمة لممجتمع، وذلو 
وفيـ حقوؽ المواطنة، والقدرة عمى التفكير المنطقي بواسطة المدراء األفذاذ والمعمميف األكفاء 

فيناؾ قيـ وقواعد وتقاليد يتزود بيا الطبلب مف خبلؿ ربط  الذيف ينقموف خبراتيـ إلى الطبلب،
بطرائؽ الحياة المفيدة في المجتمع الدرس بالواقع، وأيضًا المنيج التعميمي يوعي الطبلب 

بميارات الكبار وخبراتيـ وتجاربيـ الكثيرة التي ال يمكف  اتيا المنتقاة، مع تزويد الطبلبوميار 
عف طريؽ إصدار المطويات وتفعيؿ األنشطة المدرسية  شوائية،الحصوؿ عمييا بطريقة ع

ح أخطار الشائعات والمشاىد المسرحية التي توض ،والنشرات التي تبيف آثار الشائعات
، ووجود المدير والمعمـ القدوة الذي يرجع إليو الطبلب في كؿ مشكبلتيـ، ويستمعوف والكذب

مركز مصادر و  ،، واإلذاعة المدرسيةأخطار الشائعات والمقاءات التي توضح لمطبلبلتوجييو، 
)المقماني، يثري فكر وعقؿ الطالب بالمعمومات والحقائؽ العممية التعمـ والمعمومات الذي

6004 :37).  
وينبغي أف تحتوي المناىج التعميمية عمى تجارب مستفادة مف التراث الديني والتاريخي ، 

، وكيفية التعامؿ مع الشائعات بشكؿ يحد مف آثارىا مةعف الخبرات التربوية المتراكفضبًل 
د أو الجامعات)الطيار، ويحبط خطورتيا، سواًء أكاف ذلؾ عمى مستوى المدارس أو المعاى

6002 :44).  
 يف مىاجَُ الشائعات:الدور املأمىل مً اجلامعُ  -3

تعد الجامعة مستودعًا لمعمـ، وقطبًا مف أقطاب الثقافة، كما أنيا تجمع لعقوؿ وأفكار 
وذىنيات ومذاىب وتيارات وأيديولوجيات كؿ المستويات االجتماعية المختمفة، وعمى ىذا فيي 
مغناطيس الثقافة الشعبية، عمى اعتبار أف األفراد عندما يمجئوف إلى الحـر الجامعي فيـ 

و بكؿ ما تحتويو أذىانيـ مف رواسب الماضي وتطمعات المستقبؿ، وىـ يتنافسوف ينحدروف إلي
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فيما يخص تخفيؼ حدة التوتر، ويتبادلوف الحوار والجدؿ، ومف ثـ تصبح اآلراء ووجيات 
النظر المتفقة أو المختمفة ىي حصيمة ىذا النقاش، ومف خبلؿ التجريب، والتنظير، والحوار، 

بالفكر، تتحوؿ اآلراء إلى مذاىب أو وجيات نظر تشرح وتفسر  والجدؿ ، ومطابقة الواقع
الظروؼ واألحواؿ التي يمر بيا المجتمع، وبيذا تكوف الثقافة الطبلبية داخؿ الجامعة ىي 
تعبير عف أفكارىـ وىموميـ وتطمعاتيـ إلى المستقبؿ في شكؿ أحاديث يومية تحمؿ في 

ا يتميز طبلب الجامعات بحب التطمع، والتجديد طياتيا أخبارًا عمى جانب مف الثقة والشؾ، كم
)مصنوعة، في الخبرات، ويحاولوف البحث عف ذواتيـ الكتساب وتحديد دورىـ في العالـ

6002 :60). 
نما  الجامعة بصفة خاصة ليست مجرد مكاف يتـ فيو تعمـ الميارات األكاديمية فقط، وا 

الخارجي، فيـ ينقموف كؿ ما قيؿ ىي مجتمع مصغر يتفاعؿ فيو أعضاؤه مع أعضاء المجتمع 
أخبار الوسط االجتماعي  -وبنفس الوتيرة أو يزيدوف عمييا -ويقاؿ، ويتناقموف كذلؾ 

والتي تمثؿ  –الخارجي كبيرىا وصغيرىا. كما أف لجماعة الرفاؽ داخؿ األسرة الجامعية 
عف أفكاره دور إلتاحة الفرصة لمطالب كي يعبر  –المؤسسة الثانية لمتنشئة االجتماعية 

وأحاسيسو بكؿ حرية، بؿ وحتى أكثر تجانسًا مع أقرانو في السف والدراسة، فيو مع زمبلئو 
يمكف أف يبدأ في خوض الحديث والتعبير بكؿ حرية وطبلقة عف موضوعات حرمتو منيا 
، كأف يتحدث عف الجنس أو المحرمات االجتماعية، يتحدث في العاـ  أسرتو بضبطيا الصاـر

 (.62 -03: 6002لمواضيع االجتماعية بمختمؼ فروعيا)مصنوعة، والخاص عف ا
ميارات التفكير النقدي يقمؿ مف ميمو إلى تصديؽ الشائعة  الطبلبتعميـ  لذا فإف

ويحتاج تفعيؿ ىذه الميارات إلى الثقة في  (.Rosnow, E., & Gibney, 1988وتداوليا)
النفس وتبني استراتيجية تقـو عمى التأكد مف مصدر المعمومة ، والتاريخ، واألطراؼ التي 
أخذت بيا، وطرح أسئمة مف قبيؿ: ىؿ المؤشرات التي تضمنتيا المعمومة معقولة؟ ىؿ 

تناقضات في الشخص أو األشخاص المذكوروف عمى عمـ بيا؟ ىؿ ىناؾ عدـ اتساؽ و 
نصيا؟ ىؿ الحجج العممية المستخدمة منطقية؟ ىؿ يتـ توظيؼ السرد في استثارة عاطفة 

ذا كاف األمر يتعمؽ بأحداث تقع ضمف محيطنا القريب ، فيمكف التحقؽ  . المتمقي وتضامنو؟ وا 
 مف المعمومات بالرجوع إلى األشخاص أو المؤسسات المعنية بيذه األحداث، أما إذا كاف األمر
يتعمؽ بأحداث تقع خارج نطاؽ محيطنا القريب ، فيمكف المجوء إلى بعض المواقع المتخصصة 



 .................................................................... دور المؤسسات التربوية في مواجهة الشائعات:

 - 6320 - 

قة العربية. في غربمة المعمومات والتحقؽ مف صحتيا مثؿ" ىيئة مكافحة الشائعات" في المنط
القدرة عمى غربمة المعمومات ، واختيار الدقيؽ  لتفكير النقدي يمنحيـاعمى  بفتدريب الطبل

:  6002ومف ثـ عدـ اإلسياـ في تداوليا)رابح، رفض تمؾ التي يغمب عمييا الغموضمنيا، و 
002 ،003.) 

يدعو الطبلب إلى التفكير في كؿ ما يقدـ إلييـ، وال وفي ىذا الصدد يمكف لممعمـ أف 
بأس مف أف يقدـ وجيات النظر الخاطئة أو القديمة التي كانت مطروحة في وقت مف 

جيات النظر والنظريات القائمة اآلف عمى النظريات القديمة أو التي األوقات، وكيؼ تغمبت و 
بيف لماذا ىجرت النظريات القديمة ، يستفيد مف ىذه المقارنة جيدًا لي ىجرت، وعمى المعمـ أف

نظريات القائمة. وما جوانب الضعؼ أو القصور فييا ، وما عناصر الصحة أو القوة في ال
حتى يعرفوا لماذا  ،يناقش مع الطبلب كؿ ما يقدـ حتى ما يعرؼ بالمسممات وينبغي لممعمـ أف

، وأف يشجع طبلبو عمى أف يتوخوا األمانة في تبنييـ أو حت ىذه المعرفة مف المسمماتأصب
 -باستثناء المعتقدات لدينية -بمعنى أنو ليست ىناؾائـ ومنتشر، في تشككيـ في أي رأي ق

بمة لممراجعة والتقييـ في ضوء ما يسفر عنو البحث آراء نيائية وقاطعة وغير قا
 . (20-72: 6000)كفافي، العممي

النظامية )المدرسة والجامعة( يمكف أف تقوـ ومف ثـ، يمكف القوؿ أف مؤسسات التعميـ 
، وذلؾ بتعميـ التفكير الناقد، وما يتطمبو ذلؾ مف بدور فاعؿ في وقاية أبنائيا مف الشائعات

لمقررات الدراسية واستراتيجيات التعميـ والتدريس لدعـ ىذا المطمب، وأف تعديؿ المناىج وا
يكوف المعمـ قدوة لطبلبو في عدـ االنسياؽ وراء الشائعات، والتعامؿ العممي والموضوعي مع 

 األحداث واألخبار، فيو الموجو، والمرشد والخبير التربوي.
 : الدور املأمىل مً املسجد يف مىاجَُ الشائعات -4

، ميتو في نفوس المسمميف، وفيو يؤدى ركف اإلسبلـ األعظـلممسجد قدسيتو وأى
في محاربة الشائعات  ومف ىنا تأتي أىمية دورهور دينيـ ودنياىـ، مويتشاور المسمموف في أ

، وتوضيح حكميا في البلـز لمجابية الشائعات سمميف بالرأي الشرعي والوعيوتوعية الم
 لمعنوية لممسمميف.، ورفع الروح اميزاف الشرع
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ويمكف لمدعاة القياـ بتوصيؿ المعمومات والحقائؽ لمجماىير وكشؼ القناع عف الشائعات 
: 6002)عابديف، التي قد تكوف مازالت في ميد انتشارىا أو إحباط الشائعات قبؿ انتشارىا

22). 
ومف  ويأتي دور المسجد في مواجية الشائعات مكمبًل لدوره في تذكير النفس بوجو عاـ،

ثـ دفع المجتمع إلى التعامؿ األمثؿ مع الشائعات مف حيث التوعية بمصادرىا دينيًا ودنيويًا، 
تمع الخائؼ غير الواثؽ والمسجد يمكنو بث روح الثقة في اهلل، ألف الشائعة تتوالد في المج

ثوابتو، ومنيج اإلسبلـ يقوـ أصبًل عمى التوافؽ والتوازف في معالجة القضايا بنفسو وب
النفسية، ومف أبرز مبلمح ىذا التوازف؛ الرضا بالقضاء، واإليماف بأف كؿ ما يقع عمى المسمـ 
مف خير أو شر ىو مف عند اهلل تعالى، ومف ثـ لف يفسح مجااًل لمقيؿ والقاؿ )الطيار، 

6002 :42.) 
ت العربية واإلسبلمية تنتشر ثقافة تدعـ انتشار الشائعا المجتمعاتوجدير بالذكر أنو في 

وتروج ليا ، ويتضح ذلؾ مف خبلؿ الترويج ألمثاؿ شعبية تزيد مف فاعمية الشائعات ومنيا: 
 يجب)الباب المي يجيمؾ منو الريح سده واستريح( )مفيش دخاف مف غير نار(. وبالتالي 

والمجتمعات، تغيير ثقافة المجتمع السمبية تجاه ما يقاؿ أو يشاع نحو األشخاص والمؤسسات 
منيجًا في  والتثبت مف األخبار قبؿ نشرىا أو تصديقيا والدليؿ الموضوعي البناء ليكوف النقد

وبناء ىذا الوعي مسؤولية  الخاصة بالرأي العاـ أو الخاص. القضايامع مختمؼ  التعامؿ
 .والمسجد تضامنية تتقاسميا المؤسسات التربوية وعمى رأسيا المدرسة والجامعة

 يف مىاجَُ الشائعات: الدور املأمىل مً وسائل اإلعالو -5
تقـو وسائؿ اإلعبلـ بدور أساسي في إمداد الجميور بالمعمومات والبيانات، وىو أمر 
يستدعي وجود إطار نظري واستراتيجي محدد المعالـ لمتعامؿ مع األزمات، مع وضع تصورات 

وخاصة أثناء  -بديمة لما يطرأ عمييا مف تطورات، ومف ثـ تكمف أىمية وسائؿ اإلعبلـ 
نتيجة زيادة اعتماد الجميور عمييا في تفسير األحداث، وتشكيؿ اتجاىات  -األزمات 

الجميور نحو األزمة وكيفية إدارتيا، كما تظير أىمية وسائؿ اإلعبلـ في مجاؿ السيطرة عمى 
الشائعات التي تنتشر بسرعة بالغة وقت األزمة، والتي تكوف ليا تداعيات سمبية عمى األزمة 

 .(02: 6002إدارتيا، وعمى مستوى المجتمع ككؿ)الداغر، ى والقائميف عم
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وقد تنوعت وسائؿ نقؿ الشائعات بتطوير وسائؿ االتصاؿ والتي شيدت تقنياتيا تطورًا 
ىائبًل في السنوات األخيرة، األمر الذي ساىـ في سرعة انتشار المعمومة واسترجاعيا 

، كونيا طت الشائعاتفقد نش ،المعمومةومعالجتيا، ونظرًا ألف ىذا العصر يقـو أساسًا عمى 
قد تقـو كذلؾ عمى المعمومة مخفية المصدر والغامضة والجاذبة لمناس والمثيرة الىتماميـ، و 

عناصر جديدة  –، والصورة ، والكممة  والنص، والحركة الصوت -وفرت الوسائط المتعددة 
)ىيئة التحرير، مقيفساحات أكبر مف المت، وبماىمة في نشر الشائعات بسرعة أكثرلممس

وفي نياية المطاؼ، ترتكز دراسة الشائعات ضمف المفيـو الشامؿ لتصميـ . (02: 6000
 (.Schmid et al., 2017: 31االتصاالت )

صحيحة، الاإلنترنت شبكة فوضوية ، حيث يتـ نشر وتداوؿ كثير مف المعمومات غير و 
ر الكؿ أشكاؿ األخطار واالنحرافات ، وحاممة لشع وىي مف األفكار الرائجة ، فيي تمثؿ فضاءً 

تسريع انتشار كؿ التضميؿ والتبلعب بالعقوؿ، وما يثير االنتباه أف قدرة ىذه الشبكات عمى 
التي تتخذ منيا وسيطًا، ال يرتبط ببنية ىذه الشبكات  - ومنيا الشائعة -أشكاؿ المضاميف 

في ذىف ميندسييا األوائؿ، بؿ إنيا تطورت وسيرورة نشر األخبار، حيث إنيا لـ تكف حاضرة 
(  (.002، 003: 6002رابح، بشكؿ صدفي وغير مركزي لتصبح ما ىي عميو اليـو

. وعمى الحكومة ات وتزيد مف سرعة انتشارىاشبكة اإلنترنت تعرضنا لمزيد مف الشائعو 
ائؿ رسالة مف قبؿ وس توصيؿأف تتخذ بعض اإلجراءات لمحد مف انتشار الشائعات ، مثؿ 

اإلعبلـ، ومعاقبة مروجي الشائعات، وتعزيز إدارة اإلنترنت، حيث إف مصداقية الحكومة والقدرة 
 ,.Zhao, X. & Wang, Jاإلدراكية لدى الجميور أكثر أىمية في مواجية الشائعات)

2014: 1).) 
 الشائعاتويعد مستخدمو شبكات التواصؿ االجتماعي غير الموثوقيف مسؤوليف عف 

التي يتـ تداوليا في ىذه الشبكات، فالكثير مف األحداث التي عرفيا العالـ في الفترة األخيرة 
باختبلؽ ونشر معمومات مضممة،  -ليس فقط –أظيرت كيؼ يقـو كثير مف المستخدميف 

 (.002: 6002رابح، ولكف أيضًا بمحاولة منع نشر المعمومات الموثوقة)
وعمى الرغـ مف المزايا العديدة التي توفرىا تكنولوجيا اإلعبلـ، وخاصة شبكة اإلنترنت 
في تغطية األحداث المختمفة، إال أف ىناؾ مجموعة مف اإلشكاليات الجديدة التي خمفتيا 
وراءىا، منيا عدـ الموضوعية، وعدـ كفاية المعمومات، وعدـ التأكد مف صدؽ المعمومات أو 
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درىا ، فضبًل عف اختبلط األخبار بالغموض والسطحية، مما يتطمب التعامؿ الوصوؿ إلى مص
في ىذه  نترنت، ومف ثـ يصبح دور اإلعبلـالميني واألخبلقي مع ما يتـ نشره عبر شبكة اإل 

صورة في  فيضع ىذه المعمومات في سياقيا، ويقدمياالوسائؿ أكثر أىمية مف ذي قبؿ، 
 .(62: 6002)الداغر، الكوارث واألزمات، وخاصة في أوقات مفيومة لمجميور

وتتعدد األدوار التي مف الممكف أف تقـو بيا وسائؿ التواصؿ االجتماعي في مواجية 
الشائعات، وذلؾ مف خبلؿ االلتزاـ بالمصداقية في نشر األخبار وتناوليا لؤلحداث، وتوجيو 

رقابة عمى المجالس األمنية الرأي العاـ لمقضايا القومية، وتعزيز روابط الوحدة الوطنية، وال
والشعبية، واحتراميا الحرية المسؤولة وااللتزاـ بيا، والمساىمة في التوعية بمخاطر اإلرىاب 
ووسائؿ محاربتو، وتعزيز ثقة المواطنيف في االقتصاد القومي ، والرقابة عمى أعماؿ الحكومة، 

عطائيا مساحة إعبلمية جيدة لمقضايا والمشكبلت االجتماعية  ، والمساىمة في توعية وا 
المواطنيف بحقوقيـ وواجباتيـ، وأخيرًا تمارس نشاطيا بعيدًا عف ىيمنة الحكومة)الداغر، 

6002 :02.) 
اإلرىابي وجماعات ومف خبلؿ إسيامو في تحقيؽ األمف ومواجية الفكر  -إف اإلعبلـ 
طريؽ لمنمو يعتبر الركيزة األساسية التي توفر الحماية ، وتميد ال -العنؼ والتطرؼ 

االقتصادي واالجتماعي وحماية الماؿ العاـ، وكذا حماية الشباب مف االنحراؼ أو اإلقباؿ عمى 
االنضماـ إلى صفوؼ المنحرفيف واإلرىابييف في الواقع وعمى شبكة اإلنترنت، وتقتضي 
أخبلقيات اإلعبلـ نقؿ الخبر كما ىو، وليس كما يعتقد الصحفي أو يتمنى، وعرض الوقائع 

واضحة ومحددة في اختيار  مبادئجرد وتوازف، وليس مف منطمؽ فئوي معيف، واعتماد بت
الوقائع تبعًا ألىميتيا ووقعيا، وعدـ التركيز عمى وقائع ثانوية ، والتعمية عمى وقائع أخرى 
ميمة، وعدـ الدمج بيف المصمحة الشخصية والمصمحة العامة، وتحاشي المنطؽ الترويجي 

ت يـ، أو توجيو اتيامات خارج قراراساءة لؤلشخاص أو تشويو سمعتوالدعائي ، وعدـ اإل
 .(000-36: 6002)رابح، السمطة القضائية، والفصؿ بيف الوقائع والتعميؽ

: 6002: )الداغر،  (24، 23: 6002)عابديف، ومف واجبات اإلعبلـ لمواجية الشائعات 
 :(07: 6000(،)ىيئة التحرير، 003
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والتوصيؿ الجيد لمحقائؽ إلى الجميور، فقد لوحظ أف الجميور المطمع  المصارحة -
لى تكويف آراء ذات طابع متزف، بعكس الجميور متابع لؤلحداث يكوف دائمًا أسرع إال

 غير المطمع الذي يكوف فريسة لمشائعات ويتسـ رأيو بالنظرة السطحية لؤلمور.
 لمؤكدة في مواجية الشائعات.السبؽ اإلعبلمي القائـ عمى المعمومات الصادقة ا -
التوعية بأخطار الدعاية المعادية والتي تحصؿ عادة بطرؽ متنوعة أىميا اإلذاعة  -

 والتميفزيوف واإلنترنت ، وما تنشره مف أخبار ممفقة.
تفعيؿ الثقة المتبادلة بيف المواطف وأجيزة اإلعبلـ الوطنية، ألنو في حالة الثقة لف يمجأ  -

 والقنوات الفضائية المعادية ليستقي منيا المعمومات. المواطف إلى اإلذاعات
التوعية باألمف وأىميتو لممواطنيف ، وضرورة التعاوف معو لكشؼ العناصر المضادة  -

المخربة التي تخؿ بأمف المجتمع، وتستخدـ لتحقيؽ ذلؾ عدة أساليب منيا: الصور، 
 والرسوـ، والكتيبات الدعائية ، واإلعبلنات...إلخ.

في مخاطبة أفكار وعقوؿ  ، وأف تحقؽ قدرًا مف التأثيرأجيزة اإلعبلـ أكثر دقةأف تصبح  -
وتنمي فييـ قوة  ،، بحيث تبلمس مشاعرىـ ورغباتيـ ، وتنبيو أذىانيـ لمحقيقةالجماىير

 المنطؽ والقدرة عمى التحميؿ واالستنتاج.
المجتمع الذي ثمة تساؤالت واستفيامات تدور في أذىاف المواطنيف عما حوليـ في  -

يعيشوف فيو، فتجعميـ يتطمعوف إلى تأويميا بمزيد مف التميؼ، وأف استمرار مثؿ ىذه 
الحالة أحيانًا يضعؼ لدى ىؤالء التحميؿ المنطقي لؤلمور، ويخضعيـ نفسيًا إليحاء 
رضاًء ،  الشائعات وسيطرتيا عمييـ، ولذلؾ ينبغي أف تتاح ليـ تفسيرات أكثر إيضاحًا وا 

 ة أجيزة اإلعبلـ المختصة.وىي مسؤولي
طمؽ لوجية نظر اتباع سياسة التوازف في عرض وجيات النظر، واالبتعاد عف التأييد الم -

 ."ي ثقة ومصداقية أكثر عند الجميورواحدة، ألف ىذا يعط
اإلعبلف عف الحقائؽ وتطورات الموقؼ بصورة واضحة ال تقبؿ االلتباس ، وحتى ال  -

 يحدث تحريؼ فييا.
 ألخطاء وتوخي األمانة والصدؽ في تقبؿ المعمومات.االعتراؼ با -
إعداد قائمة باإلجابات عف األسئمة المتوقعة مثؿ عدد الوفيات أو اإلصابات والخسائر  -

 وقت األزمة.
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 محاولة كسب ثقة وتعاوف وتعاطؼ الرأي العاـ تجاه األزمة المثارة . -
عداد التصريحات االستعانة بالخبراء لتحديد الوسيمة التي يمكف بيا معالجة  - الموقؼ، وا 

 البلزمة لئلعبلـ.
 .، ببل تضخيـ وال تصغير لؤلحداثاألخبارمصداقية التعامؿ مع  -
 عدـ عرض المعمومات التي تغذي الشائعات. -
 .، والنفي السريع لمشائعةالتثبت مف األخبار قبؿ بثيا -
 ، وعدـ تمقي األخبار مف جيات يشؾ في حيادىا.اعتماد مصدر رسمي لؤلخبار -
 الرجوع إلى أىؿ الخبرة عند مناقشة شائعة ما لمحاولة نفييا. -
جراء التحقيقات اإلعبلمية المباشرة  - التحرؾ الميداني لمواقع األحداث مقر الشائعات، وا 

 لمراديو والتمفاز والصحافة.
 االستفادة مف الدراما واألناشيد واألغاني والكاريكاتور في تأكيد الحقيقة ونفي الشائعة. -
 ."ألفبلـ التسجيمية وطباعة الممصقات اإلرشادية التي توضح الحقائؽإنتاج ا -

وعمى رأسيا المؤسسات  -وينبغي التأكيد عمى تداخؿ أدور مؤسسات المجتمع
في مواجية الشائعات، حيث أنيا ظاىرة مركبة ومعقدة ومتداخمة، ومف ثـ  -التربوية 

شمولية نظرًا لتداخؿ أدوار ىذه فإف المواجية الحقيقية ليذه الظاىرة تتطمب تبني رؤية 
 المؤسسات وتشابكيا.

 المؤسسات لمستقبمية البديمة لتفعيؿ دوروفيما يمي طرح مجموعة مف السيناريوىات ا
 في مواجية الشائعات : التربوية

 : سًياريىٍات مستكبلًُ بديلُ لتفعًل دور املؤسسات الرتبىيُ يف مىاجَُ الشائعات :احملىر الزابع

توصمت الدراسة في إطارىا النظري إلى تراجع دور المؤسسات التربوية في مواجية 
الشائعات، اعتمادًا عمى ما توصمت إليو األدبيات والدراسات السابقة المرتبطة بالموضوع، 
ورسمت صورة مثالية مقترحة لدور المؤسسات التربوية في مواجية الشائعات، ومف أجؿ 

بحث إلى رسـ مبلمح مجموعة مف البدائؿ والسيناريوىات تفعيؿ ىذه الصورة اتجو ال
المستقبمية المحتممة والممكنة لمستقبؿ دور المؤسسات التربوية في مواجية الشائعات، 
وتتراوح ىذه السيناريوىات بيف مزيد مف تدىور األوضاع الحالية وتردييا واستمرار تراجع دور 

ف زيادة الوعي بدور المؤسسات التربوية في المؤسسات التربوية في مواجية الشائعات، وبي
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، والتي مف المأموؿ أف تسيـ في بناء العقمية الواعية الناقدة مواجية الشائعات أو الحد منيا 
والقادرة عمى دحض الشائعات والتعامؿ معيا بموضوعية بعيدًا عف التحيز أو الترويج غير 

 المسؤوؿ لمشائعات دوف تحقؽ أو تثبت.
ت عادة ما تكوف بدائؿ، حيث يتـ بناء أكثر مف سيناريو، ونقطة البداية والسيناريوىا

ىي وصؼ لموضع الحالي انطبلقًا مف بيانات كمية وكيفية. ومف ثـ يمكف القوؿ أف السيناريو 
ىو عبارة عف لعبة فرضيات تمكف مف فيـ التحوالت البنيوية التي قد يتخذىا تطور نسؽ 

اسات المستقبمية إلى سيناريوىات، أي إلى مسارات وصور معيف، واألصؿ أف تنتيي كؿ الدر 
 (.30: 6007مستقبمية بديمة، فيذا ىو المنتج النيائي لكؿ طرؽ البحث المستقبمي)البربري، 

ودراسة المستقبؿ مف خبلؿ السيناريوىات تعتبر مناسبة ليس فقط الستطبلع اآلفاؽ 
نما ىي مناس بة أيضًا لمتأمؿ في واقع ىذا المجتمع أو المستقبمية لمجتمع ما أو لقطاع فيو، وا 

القطاع اآلف، وكيؼ وصؿ إلى ىذه الحالة التي ىو عمييا، والتعرؼ عمى القوى والعوامؿ التي 
أثرت فيو سواًء كانت قوى وعوامؿ داخمية، أو قوى وعوامؿ خارجية مفروضة عميو، وعميو أ، 

االختيارات المتاحة في  يتعايش معيا، وبالتالي تكوف قاعدة يعتمد عمييا لتحديد
 (.602: 6007محمود، وتوفيؽ، ، و المستقبؿ)الحوت 

كما أف أسموب السيناريوىات يمكف أف يصؼ إمكانات بديمة لممستقبؿ، ويقدـ عرًضا 
لبلختيارات المتاحة أماـ الفعؿ اإلنساني، مع بياف النتائج المتوقعة. وقد ينطوي تحميؿ 

: 6006الذبياني، صريحة حوؿ ما ينبغي عممو) السيناريوىات عمى توصيات ضمنية أو
023.) 

 (:04: 6006ولمسيناريو الجيد خصائص لعؿ مف أىميا)المفتي، 
أف يكوف لو القدرة عمى استكشاؼ النتائج المحتممة لمخيارات والسياسات، ودعـ عممية  -

لعواقب اتخاذ القرار االستراتيجي لممستقبؿ، وزيادة الثقة في خيارات المستقبؿ، ودراسة ا
 المحتممة لعدـ اليقيف مف المستقبؿ.

 أف يكوف واضحًا ومتميزًا عف غيره، وذلؾ لتوسيع نطاؽ الفرص والخيارات المتاحة. -
 أف يكوف ىناؾ تناسًقا بيف مكوناتو. -
أف يكوف سيؿ الفيـ، بحيث يمكف إحداث أي تعديؿ لمسموؾ، وترتيب األولويات، وتسييؿ  -

 المقارنات واستخبلص النتائج.
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ف يكوف واقعيًا ومعقواًل ومنطقيًا في كؿ نقاط المسار مف الوضع االبتدائي حتى الوضع أ -
 المستقبمي.

أف يكوف قادرًا عمى تحديد النقاط الحرجة في المسار، وقادرًا عمى توقع األحداث الطارئة  -
 أو المأساوية التي قد تؤدي إلى انحراؼ المسار".

الفكري السابؽ، يطرح البحث صياغة ثبلثة ، وتأسيسًا عمى الطرح وبناًء عمى ذلؾ
)توفيؽ، و سيناريوىات ممكنة لمستقبؿ المؤسسات التربوية ودورىا في مواجية الشائعات وىي

 :(22، 23: 6002موسى، 
السيناريو االمتدادي: وىو السيناريو الذي يعبر عف استمرارية األوضاع الراىنة، وىو ما  -0

التجاىي، التشاؤمي، التردي، األندلسي، لمخمؼ يطمؽ عميو )االستمراري، المرجعي، ا
در(. وىذا السيناريو يفترض استمرار الوضع القائـ عمى ما ىو عميو في المستقبؿ، بؿ 
والمزيد مف التردي والتدىور في األوضاع، والتخمؼ والرجوع إلى الوراء أكثر فأكثر، 

ينعكس سمبًا عمى إقامة وعدـ ظيور أي تغيير يذكر يمكف أف يكوف دافعًا لتطويره، مما 
 مجتمع المعرفة.

والتجديد السيناريو اإلصبلحي: وىو السيناريو الذي يحمؿ بعض مظاىر اإلصبلح  -6
والتحسيف، وىو ما يطمؽ عميو )التقدمي، األيوبي( ويمثؿ المسار التحويمي ، وتفترض 

األماـ،  تصورًا إصبلحيًا تدريجيًا لتدعيـ وتعميؽ إيجابيات الحاضر ويدفعيا أكثر إلى
بلحية عمى ويمثؿ الصورة المفترضة أو الممكنة الحدوث إذا ما طرأت تعديبلت إص

 وجو الخصوص.المؤسسات التربوية عمى 
السيناريو الثوري: وىو السيناريو الذي يتصور دورًا فاعبًل متميًزا، وىو ما يطمؽ عميو  -3

عمري، المأموؿ( والذي يمثؿ )المتفائؿ، االبتكاري، اإلبداعي، االستيدافي، التطوري، ال
الصورة المرغوبة والمثالية التي يمكف أف يكوف عمييا النظاـ التعميمي ، ويحتوي عمى 
منظومة مف األفكار الجديدة الجريئة الثورية الجذرية في المجتمع في جميع جوانبو، مما 

يا إلى ينعكس إيجابيًا عمى منظومة التعميـ والمؤسسات التربوية، ومف ثـ رفع كفاءت
 أقصى طاقاتيا في مواجية الشائعات.

ولعؿ مف نافمة القوؿ أف ىناؾ تداخبًل كبيرًا بيف ىذه السيناريوىات، فيي ليست منقطعة 
الصمة، فبل يوجد سيناريو متفائؿ دائمًا، أو آخر متشائـ دائمًا، فكبلىما يحمؿ بيف طياتو 
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السيناريو األوؿ قد يضـ بذورًا بيات وبعض السمبيات ولكف بدرجات متفاوتة، فبعض اإليجا
لسيناريو اإلصبلح، والسيناريو االبتكاري ، وسيناريو اإلصبلح بدوره يحمؿ في طياتو مقدمات 
لمسيناريو االبتكاري أو بذورًا لمسيناريو االمتدادي، كما أف السيناريو االبتكاري يحمؿ في داخمو 

ناريوىات الثبلث ال تمثؿ جميع البدائؿ بعض بقايا كؿ مف السيناريوىيف األوؿ والثاني، والسي
نما تمثؿ فقط نقاطًا حاسمة. المحتممة والممكنة  ، وا 

 :(033: 6003)رجب، وطو، ويتمثؿ اليدؼ مف ىذه السيناريوىات فيما يمي
التي تنطوي عمييا التطورات  عرض االحتماالت واإلمكانيات، والخيارات البديمة ، -

 المستقبمية، والتي تكشؼ عنيا السيناريوىات المختمفة.
 عرض النتائج المترتبة عمى الخيارات أو البدائؿ المختمفة. -
طرح بدائؿ فعالة أماـ متخذي القرار، لتحقيؽ ىدؼ مواجية الشائعات والحد منيا، ودور  -

 مؤسسات التربية في تحقيؽ ىذا اليدؼ.
ى توصيات بشأف الخيارات والقرارات التي ينبغي اتخاذىا في الحاضر؛ لموصوؿ التوصؿ إل -

 ".إلى الوضع المستقبمي المرغوب فيو بعد مرور فترة زمنية محددة
وترتبط أىداؼ السيناريوىات والغرض منيا بنوع السيناريو، ففي السيناريوىات 

يمة التي تنطوي عمييا التطورات االستطبلعية تستيدؼ تقديـ صورة لبلحتماالت والخيارات البد
المستقبمية، وىي بذلؾ تقدـ لصانع القرار مجموعة مف البدائؿ يمكف في ضوئيا اتخاذ قراره، 
أما في حالة السيناريوىات االستيدافية فيي تعمؿ لتحويؿ المجتمع إلى األفضؿ)السيد، و 

 (.00: 6003ىيبة، 
 :(6006-600: 6003)فيمي، اوبذلؾ يتضح أف أىمية السيناريوىات تنبع مف أني

نما تعتبر مناسبة ليس فقط الستطبلع اآلفاؽ المستقبمية لممجتمع أو لقطاع  - ىي فيو، وا 
مناسبة لمتأمؿ في واقع المجتمع، والتعرؼ عمى القوى والعوامؿ التي أثرت فيو سواًء 

المتاحة لو في داخمية أو خارجية، وبالتالي تكوف قاعدة يعتمد عمييا لتحديد االختيارات 
 المستقبؿ.

عمؿ تنويري، فمف خبلؿ السيناريوىات يمكف لممجتمع أف يميز بيف ما ىو موضوعي  -
وحتمي، وما ىو إرادي وذاتي في تحديد مبلمح المستقبؿ، ومف خبلؿ ذلؾ يمكف الوقوؼ 
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عمى مدى إمكانية حركة المجتمع المستقبمية في حالة تغير المعطيات سواًء كانت 
 افتراضية عمى المستويات المحمية والعالمية.موضوعية أو 

رشادي يسترشد بو المعنييف بمسؤوليات التنظيـ واتخاذ القرار لما ىو  - عمؿ توجييي وا 
 بالمجتمع إلى نوع ما مف التغيير الذي يمكف إحداثو.ممكف أو محتمؿ لموصوؿ 

وديمقراطيًا؛ وذلؾ حتى ال تجعؿ التنمية وأىدافيا وآفاقيا المستقبمية عمبًل تشاركيًا شعبيًا  -
تكوف التصورات التي تبنى عمييا مشاىد المستقبؿ حكرًا عمى فئة منفردة، سواًء مف 

 ."يف وحدىـالمخططيف أو السياسي
بالذكر أنو ليس ىناؾ عدد محدد مف السيناريوىات يتعيف عمى الدراسة االلتزاـ  وجدير

بو، لكف يتراوح العدد المناسب لمسيناريوىات في الدراسات المستقبمية بيف سيناريوىيف وأربعة 
يتضمف نفي فكرة المستقببلت  -أي سيناريو واحد –سيناريوىات. فأقؿ مف سيناريوىيف 

يات أو ضروريات الدراسات المستقبمية، وأكثر مف أربعة سيناريوىات البديمة، وىي مف لزوم
يؤدي إلى صعوبة في التعامؿ مع المتغيرات المتعددة والمتشابكة في رسـ صورة 

 (.3: 6003المستقبؿ)السيد و ىيبة، 
وعمى ىذا األساس يطرح البحث ثبلثة سيناريوىات بديمة لمبلمح دور المؤسسات 

 اىرة الشائعات والحد منيا وىي:التربوية في مواجية ظ
 : السًياريى االمتدادٍ-1

حيث تجري أحداثو ومشاىده وىو السيناريو الذي يعبر عف استمرارية األوضاع الراىنة، 
كامتداد لمماضي، وتعتمد الفكرة األساسية الرئيسية في عمى توقع المستقبؿ عمى أساس 

ومستجدات عالمية معاصرة، تعاني  مبلمح ما نعيشو ونشيده اآلف مف ظروؼ وأوضاع داخمية
منيا المؤسسات المجتمعية والتربوية كما أف تصور ىذا السيناريو جاء نتيجة استقراء واقع 
المؤسسات التربوية في حالة عدـ مواجية الشائعات ومف ثـ يمثؿ وضعًا متشائمًا حيث يسود 

سات التربوية في ور المؤساإلحساس بفقداف األمؿ في مواجية الشائعات إزاء تراجع د
 .مواجيتيا

ويقود ىذا االستقراء إلى طرح مجموعة مف االفتراضات المجتمعية ذات المبلمح المثبطة 
لدور المؤسسات التربوية في مواجية الشائعات، والتي مف المتوقع أف تؤدي إلى ظيور ىذا 

 السيناريو.
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 السًياريى اليت يكىو علًَا ٍذااالفرتاضات األساسًُ  ولعل أٍه ٌٍ: 

 استمرار التردي والتدىور في األوضاع المجتمعية: اجتماعيًا، واقتصاديًا، وسياسًيا -
مناخ عاـ يحوؿ دوف أداء المؤسسات التربوية  وثقافًيا أكثر مف ذلؾ، بحيث يسود

 لدورىا في مواجية المشكبلت والظواىر المجتمعية.
متعمميف واحتياجات استمرار االعتماد عمى مناىج دراسية بعيدة عف اىتمامات ال -

سوؽ العمؿ، وبالتالي تراجع تأثيرىا في بناء شخصية المتعمـ وتكويف اتجاىاتو 
وقيمو وأحكامو نحو المجتمع والمحيطيف بو، وزيادة اغتراب المؤسسات التربوية عف 

 واقع المجتمع ومتطمباتو. 
المؤسسات افحة الشائعات، وبخاصة لدى ستراتيجيات لمكالرؤى واالوافر عدـ ت -

األخذ بالتخطيط التربوي االستراتيجي طويؿ المدى عند التخطيط  لعدـ ، نظرًا التربوية
مما يؤدي إلى ضعؼ وجود خطط والمؤسسات التربوية في المجتمع،  لمنظـ التعميمية

مستقبمية طويمة المدى لمعالجة المشكبلت التربوية واالقتصار عمى الخطط قصيرة 
 تفاقـ ظاىرة الشائعات وقمة إيجاد حموؿ ليا.المدى ، مما يؤدي إلى 

 ،اإلعبلـوسائؿ لمسجد و ألسرة وامية: كامؤسسات التربية البلنظااستمرار ضعؼ دور  -
يادة المعوقات التي تحد مف فعاليتيا في فيما يتصؿ بظاىرة الشائعات، بسبب ز 

 .مواجية الشائعات
الكاذبة إلثارة الجميور وجذب وسائؿ اإلعبلـ لمشائعات، وترويج األخبار بعض بث  -

 المشاىديف.
إعداد العقمية الناقدة القادرة عمى التعامؿ في و  استمرار القصور في نظاـ التعميـ -

، مما يؤثر عمى األفراد ، ويجعميـ غير مؤىميف لمتعامؿ مع الصحيح مع الشائعات
 الشائعات، فتجعميـ وقودًا لتمؾ الشائعات وناقميف ليا.

القدوة الذي يمتمؾ القدرة عمى التأثير في طبلبو، بسبب انخراطو ضعؼ دور المعمـ  -
في الدروس الخصوصية، وتوفير متطمبات الحياة ، دوف التفكير في التنمية المينية 

 المستمرة، ورفع المستوى المياري والمعرفي.
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ضعؼ دور المتعمـ وسمبيتو في مواجية الشائعات، وافتقاد القدرة عمى التواصؿ  -
ع اآلخريف، ألنو يعتمد عمى الحفظ والتمقيف ، وتتسـ شخصيتو بالجمود ، والحوار م

 وغير قادر عمى الفيـ والتحميؿ والنقد واإلبداع.
انفصاؿ المناىج الدراسية عف حياة الطالب وبيئتو، وال تعمؿ عمى إثارة دافعية المتعمـ  -

ما تعتمد تمؾ وجذب انتباىو، وال تغرس فيو روح االستقبلؿ واالعتماد عمى الذات، ك
المناىج عمى أساليب تعميـ وتدريس تقميدية خالية مف أي وسائط تعميمية 

 تكنولوجية، واستمرار االعتماد عمى استيراد المعرفة واستيبلكيا.
، والتركيز عمى الشكؿ دوف في مؤسسات التعميـاستمرار نمط اإلدارة التقميدي  -

، وعدـ القدرة عمى إدارة األزمات المضموف في تسيير العممية اإلدارية بشكؿ روتيني
وحؿ المشكبلت واتخاذ القرارات الصائبة في الوقت المناسب، مع استمرار معاناة 
البيئة التعميمية مف عدـ توافر الشروط والمواصفات المناسبة لمبيئة التعميمية، مما 

 يؤدي إلى ظيور العديد مف المشكبلت التعميمية واالجتماعية.
االفتراضات تتضح وتتأكد في ظؿ عدد مف األوضاع االجتماعية التي تمثؿ بيئة لعؿ ىذه 

مناسبة، تساعد عمى تحقيؽ ودعـ ىذه االفتراضات ، وفي ضوء ما سبؽ يمكف وصؼ 
األوضاع المجتمعية السياسية واالقتصادية واالجتماعية المساعدة التي تييء إلمكانية وجود 

 وتحقيؽ ىذا السيناريو.
  اجملتنعًُ الداعنُ هلذا السًياريى:األوضاع 

 تتمثؿ األوضاع االجتماعية الداعمة لتحقيؽ ىذا السيناريو فيما يمي:
بخطورة الشائعات ، وآثارىا عمى جميع مجاالت الحياة لمفرد  المجتمعي غياب الوعي -

 والمجتمع.
لنقد عمى التحميؿ والتثبت وا در عيا المختمفة، مما يعطؿ قدرة الفتفشي األمية بأنوا -

الموضوعي لكؿ ما يقرأ أو يسمع، ويجعؿ مستخدمي اإلنترنت ومواقع التواصؿ االجتماعي 
غير مؤىميف لمتعامؿ اآلمف والمسؤوؿ مع العالـ الرقمي، مما يجعميـ عرضة ألخطار 

 الشائعات وترديدىا والتأثر بيا.
 .لممجتمع المصريعف اليوية الوطنية افتقار السياسات التعميمية إلى فمسفة تربوية تعبر  -
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ارتفاع نسبة الشائعات مع تقدـ وسائؿ التواصؿ االجتماعي، وتعدد الجيات المتربصة التي  -
 تصطاد في الماء العكر.

تزايد نفوذ رأس الماؿ في صناعة المحتوى اإلعبلمي الخاص، وترويج الشائعات واألخبار  -
 .لجذب أكبر عدد مف المتابعيف الكاذبة

وعزلتو عف المجتمع المحيط بو وما يكتنفو مف آماؿ  لتعميـاستمرار االىتماـ بكـ ا -
 وجودتو. االىتماـ بنوع التعميـ ، وضعؼوطموحات

والتقاعس في تطبيؽ القوانيف  ،مواجية الشائعات ومبلحقة مروجييا ثبات دور الدولة في -
 الرقمية.

البيئة المواتية لنمو الشائعات  ئيمغرافية لمسكاف، األمر الذي يييانخفاض الخصائص الد -
 وازدىارىا.

ضعؼ الوازع الديني لدى أفراد المجتمع، نتيجة لزيادة الضغوط االقتصادية، وانشغاؿ أغمب  -
األسر بتمبية االحتياجات األساسية ألبنائيا بعيدًا عف اإلعداد الخمقي والتربية السميمة التي 

شباع حاجة األبناء لمحوار واألمف  يتطمبيا الوعي النقدي البلـز لمواجية الشائعات، وا 
 النفسي والفكري واالجتماعي.

، يصعب شابكةويتضح مف ذلؾ أنو في ظؿ الظروؼ المجتمعية الصعبة والمعقدة والمت
وبالتالي ضعؼ دور المؤسسات التربوية  وضع استراتيجيات متكاممة بيدؼ مواجية الشائعات

 في تحقيؽ ىذا اليدؼ.المختمفة 
 مشاٍد ٍذا السًياريى: 

 يمكف وصؼ مبلمح ومشاىد ىذا السيناريو عمى النحو التالي:
حتى مف المتعمميف بؿ وبعض العامميف في  –استمرار وقوع العديد مف أفراد المجتمع  -

 وقودًا ليا ومروجيف وناقميف ليا.ف ضحية لمشائعات أو عمى األقؿ يكونو -مجاؿ التعميـ 
استمرار أىداؼ التعميـ التقميدية ، وعدـ مواكبتيا لمتطمبات المجتمع ، وعدـ القدرة عمى  -

تنمية الوالء واالنتماء وتحقيؽ المواطنة، وتركز عمى الجانب التحصيمي مف خبلؿ الحفظ 
واالستظيار والتمقيف والتقميد والمحاكاة، وسيادة روح القمع الفكري والكبت واإلحباط لدى 

 ، وتيمؿ كؿ محاولة لمنقد والتفكير واإلبداع واالبتكار.المتعمميف
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استمرار تشويو القيادات والرموز الوطنية، والتشكيؾ في المنجزات االقتصادية، وبالتالي  -
 ضعؼ عجمة التنمية.

زيادة حرص الكثير مف جميور الشائعات عمى العمؿ وفؽ مقولة "مفيش دخاف مف غير  -
رباؾ متخذي  نار"،  األمر الذي يعني استمرار تصديؽ الشائعات دوف دليؿ أو برىاف، وا 

 القرار في شتى المجاالت.
استمرار ضعؼ الروح المعنوية بيف أبناء المجتمع ، السيما الشباب، ألنيـ أكثر الفئات  -

 المستيدفة مف قبؿ الدوؿ والمؤسسات المروجة لمشائعات.
بلؽ والتفكؾ االجتماعي، لكثرة التأثير السمبي عمى االستقرار األسري، وزيادة حاالت الط -

تمس  سواًء التي ياؽ الكثيريف وراء الشائعات،الشائعات التي تتعمؽ بيذا الشأف ، وانس
 .، أو الشائعات المجتمعيةالحياة الشخصية لآلخريف

 : ٍتداعًات السًياريى االمتداد 
في ضوء المؤشرات واإلرىاصات السابقة لمسيناريو االمتدادي، وتمشيًا مع األوضاع 
المجتمعية داخؿ ىذا السيناريو، فسوؼ يظؿ دور المؤسسات التربوية تقميدًيا ويتصؼ 

 بالجمود في جميع أبعاده ، وعاجزًا عف مواجية الشائعات.
  ومف المتوقع أف يظير ذلؾ بوضوح في التداعيات التالية:

 فشؿ وقصور المؤسسات التربوية في القياـ بدورىا لمواجية ظاىرة الشائعات. -
ضعؼ العبلقات االجتماعية بيف األفراد واألسر والمؤسسات، نتيجة تدني الوعي البلـز  -

 لمجابية الشائعات.
استمرار ترويج الشائعات بغض النظر عف آثارىا السمبية وتيديدىا لؤلماف والسبلـ  -

 المجتمعييف.
خطط التنمية نتيجة ارتياب الشباب في برامج اإلصبلح االقتصادي ، وضعؼ  ضعؼ -

 مشاركتيـ في الحياة السياسية واالقتصادية.
اتياـ أي محاولة لمسيطرة عمى الشائعات ودحضيا في ميدىا بالتسمط وتكميـ األفواه  -

 والعمؿ ضد حرية الرأي والتعبير.
التسميـ بالواقع الحالي مع غياب  ؛مما سبؽ يتضح أف مف أىـ سمات ىذا السيناريو

االستعداد لمتعامؿ اإليجابي مع ما تسببو الشائعات مف مخاطر وسمبيات عمى الفرد واألسرة 



 .................................................................... دور المؤسسات التربوية في مواجهة الشائعات:

 - 6332 - 

 والمجتمع، وتقميص دور المؤسسات التربوية وكذلؾ دور الدولة في مواجية ىذه الظاىرة.
ت المستقبؿ، ويصعب األخذ ويتضح أف ىذا السيناريو المستقبمي األوؿ القاتـ ىو أسوأ احتماال
 بيذا السيناريو لدور المؤسسات التربوية في مواجية الشائعات.

ولكف مع اقتراب نياية ىذا السيناريو تموح في األفؽ عبلمات مضيئة تعطي األمؿ في 
ف كانت تتـ ببطء إال أنيا  وجود بدائؿ أخرى أكثر إيجابية، حيث تتخذ بعض اإلجراءات، وا 

السيناريو االمتدادي( ليس حتمي الحدوث، بؿ تظير معو بدائؿ أخرى تجعؿ ىذا البديؿ )
لمصورة المستقبمية الممكنة لدور المؤسسات التربوية في مواجية الشائعات، والتي تتضح 

 معالميا فيما يمي:
 السًياريى اإلصالحٌ:-0

تعتمد الفكرة الرئيسة ليذا السيناريو عمى احتمالية حدوث مجموعة مف التغيرات 
مواجية ، ودور المؤسسات التربوية في مجتمع المصريمجتمعية التي تؤثر عمى ظروؼ الال

ف حدوث المرتبطة بالسيناريو السابؽ، انطبلقًا م حيث تنتيي حالة التدني والضعؼالشائعات، 
مجموعة إصبلحات مجتمعية جزئية، ينعكس أثرىا بصورة تدريجية عمى المجتمع بصفة عامة 

فيحدث بذلؾ انفراجة في واقع دور المؤسسات التربوية ،  بصفة خاصة والمؤسسات التربوية
يناريو السابؽ، في مواجية الشائعات، حيث تنتيي حالة الجمود والقصور المرتبطة بالس

 ويحتـ ىذا السيناريو تفعيؿ دور مؤسسات التربية في مواجية ىذه الظاىرة والحد منيا.
ى تنامي المسؤوليف لخطورة النتائج المترتبة عميفترض ىذا السيناريو تنامي إدراؾ و 

وفقًا لمسيناريو  تردي األوضاع إدراكيـ لمدى ظاىرة الشائعات وسرعة انتشارىا، وزيادة
، وليذا وضاع الراىنة ووقؼ تدىورىاف إلى تحسيف األ المتدادي، وعمى ذلؾ يسعى المسؤولوا

 .المستقبؿ المتطور المحسف والوسيط ؛يمثؿ ىذا السيناريو
ويصاحب ىذا السيناريو مجموعة مف المبلمح واالفتراضات يستدؿ منيا عمى بداية 

 تحمؿ مؤسسات التربية لدورىا في مواجية الشائعات والحد منيا.
 تتنجل فًنا يلٌ هلذا السًياريى ساسًُعل أٍه االفرتاضات األول: 

التربوية في مواجية بأىمية دور المؤسسات وعي المجتمعي إيماف القيادات السياسية وال -
 الشائعات.
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تكوف ، حد منياوال تتبنى أجيزة الدولة ومؤسساتيا استراتيجية وطنية لمواجية الشائعات -
واضحة المعالـ ، تتكامؿ فييا جميع جوانب اإلصبلح ومجيوداتو وآلياتو، واالعتماد عمى 

 واحتياجاتو.آليات ونظريات نابعة مف المجتمع وظروفو ، وتتناسب مع إمكانياتو 
تراتيجية واضحة عامؿ وسائؿ اإلعبلـ مع موضوع الشائعات بمينية، في ضوء استت -

استراتيجية خنؽ الشائعات بالحقائؽ: وتنطمؽ ىذه ، ال سيما لمواجية الشائعات
االستراتيجية مف النظرية القائمة "الشائعات تروج عند غياب األخبار" إذ إف الجميور 

دـ لو أخبارًا أو بيانات كاممة وصريحة ، يبحث عف مصادر الذي يعيش في دولة ال تق
أخرى لممعرفة ، وىذا يفتح أبواب الشائعات، وكذلؾ الجميور الذي يفقد الثقة في األخبار 

 .التي تقدميا أجيزة الدولة بسبب فقداف مصداقيتيا يكوف مرتعًا خصبًا لمشائعات
 ترويج الشائعات وانتشارىا.ارتفاع مستوى وعي األفراد بالمخاطر التي تنتج عف  -
 التي أثبتت نجاحيا في مواجية الشائعات. والمؤسساتاالستفادة مف تجارب الدوؿ  -
 تعزيز التعاوف بيف مؤسسات المجتمع وتبادؿ الخبرات فيما بينيا لمواجية ىذه الظاىرة. -
ة مادة دراسية تتضمف المفاىيـ والقضايا المتداول صتطوير المقررات التعميمية، وتخصي -

، والشائعات الرقمية، ومعايير الخبر عمى الساحة ومنيا الشائعات ، واإلعبلـ الرقمي
ئعات وآثارىا عمى الفرد والمجتمع، وبناء العقمية الناقدة وخطورة تداوؿ الشا الصحيح،

فكرًا وتطبيقًا مف خبلؿ استخداـ استراتيجيات تدريس حديثة، والمناخ المدرسي 
عميمي الذي يواكب اىتمامات المتعمميف وحاجاتيـ، ويراعي الديمقراطي، والمحتوى الت

 التغيير وفؽ متطمبات العصر.
حالة مروجييا إلى  - االىتماـ بالتشريعات والقوانيف التي تنظـ عقوبة ترويج الشائعات، وا 

بيف األفراد وخاصة مف طبلب المتعمؽ بالشائعات المحاكمة، ونشر الوعي القانوني 
 المدارس والجامعات.

وىذه االفتراضات وغيرىا تتحقؽ في ظؿ عدد مف األوضاع المجتمعية التي تمثؿ بيئة 
 وفيما يمي وصؼ ليذه االفتراضات.مناسبة تساعد عمى تحقيقيا، 
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 :األوضاع اجملتنعًُ الداعنُ هلذا السًياريى 

 تتمثؿ األوضاع المجتمعية الداعمة لتحقيؽ ىذا السيناريو فيما يمي:
المستوى الثقافي والتعميمي ألفراد المجتمع وخاصة الشباب، نظرًا إلدراؾ أىمية  ارتفاع -

 العقمية الناقدة في مواجية الشائعات.تكويف 
االىتماـ باالستخداـ اآلمف والمسؤوؿ لمتكنولوجيا الحديثة واإلنترنت، نظرًا لتفعيؿ القوانيف  -

محد مف سمبياتو وتعظيـ االستفادة الرقمية وتطويرىا بما يتناسب مع تطور العالـ الرقمي ل
 مف إيجابياتو.

 ،وتفعيؿ الرقابة األبويةزيادة االستخداـ اآلمف والمسؤوؿ لوسائؿ التواصؿ االجتماعي ،  -
التثقيؼ األكاديمي والجغرافي بعمى المستخدميف فيما يعود  واستخداـ تمؾ الوسائؿ

فيما ال يفيد  مف إىدار الوقت األخبار الرسمية الموثوقة ، بدالً ومشاركة والثقافي، ونشر 
 وقد يضر.

بذؿ جيود متزايدة لتوفير أشكاؿ الدعـ المختمفة لممؤسسات المدنية واإلعبلمية  -
 والتعميمية لرفع الوعي المجتمعي بخطورة الشائعات.

انتشار قيـ المسؤولية المجتمعية ، واحتراـ خصوصية اآلخريف، والحفاظ عمى األمف  -
وغيرىا مف القيـ ال يضر باآلخريف، وآداب الحوار لرأي والتعبير بما واالستقرار ، وحرية ا
 .البلزمة لمواجية الشائعات والمبادئ اإليجابية

، وتحسيف الخصائص تماـ المتزايد ببرامج محو األميةانخفاض نسبة األمية نتيجة االى -
 .الديمغرافية لمسكاف

االىتماـ بالندوات الثقافية واألنشطة الرياضية واالجتماعية والسياسية التي تشغؿ أوقات  -
وداخؿ األندية الرياضية الشباب فيما يفيد، سيما داخؿ الحـر الجامعي والمدرسي، 

ـز لثراء وتنوع األنشطة التربوية الكتشاؼ المواىب مع توفير الدعـ البل والمراكز الثقافية، 
 .ومحاكاة مواجية الشائعات مف خبلؿ األنشطة الطبلبيةىذه األنشطة 

( :Covid-19المستجد  االستفادة مف الوضع الراىف )في ظؿ انتشار فيروس كورونا -
حراز وبقدرة مجتمعاتيـ عمى وتعظيـ ثقة الشباب بأوطانيـ  مواجية األزمات واألوبئة، وا 
ثقافي، بعد أف أثبت المجتمع المصري قدرتو عمى العطاء في تقدـ اقتصادي واجتماعي و 

ظؿ أصعب المحف، وتوحيد الصؼ لمواجية األوبئة وانتشارىا، األمر الذي أدى إلى نتائج 
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إيجابية منيا: القضاء عمى ظاىرة الدروس الخصوصية المستعصية، وتوحيد الصفوؼ 
خاذ إجراءات استباقية لمعالجة بيف التيارات واألحزاب السياسية لتحقيؽ ىدؼ محدد، وات

ة المشكبلت المجتمعية، وىي فرصة سانحة لتوحيد الصؼ ونشر الوعي المجتمعي بخطور 
عؼ الروح المعنوية بيف إلحداث االنقساـ المجتمعي وض الشائعات ألنيا أخطر الوسائؿ

ضعاؼ ثقة المواطنيف في المنجزات المجتمعية االقتصادية والسياسية المواطنيف ، وا 
 االجتماعية.و 

 : مشاٍد ٍذا السًياريى 

 تضح مبلمح ومشاىد ىذا السيناريو فيما يمي:ت
 الحرص عمى الصالح العاـ، وارتقاع المستوى الثقافي بيف أفراد المجتمع. -
المناىج الدراسية والمقررات واألنشطة المدرسية لغرس القيـ التي تحث عمى  تطوير -

كساب األ فراد المناعة األخبلقية ضد احتراـ اآلخر والتعايش السممي بيف أفراد المجتمع، وا 
 .أو تصديقيا دوف تثبت الشائعات نشر

ظيـ إلقامة فصوؿ لمحو األمية في القرى والريؼ، وتن تشجيع المدارس والجامعات -
األنشطة والخدمات المحفزة عمى انضماـ األفراد ليذه الفصوؿ واستمرارىـ فييا، وتحفيز 

في جميع مراحميـ العمرية بيدؼ تمكينيـ واستثمار طاقاتيـ مواصمة التعمـ األفراد عمى 
مكاناتيـ.  وا 

تركيز أىداؼ التعميـ عمى التحسيف والجودة، وتوفير فرص تعميـ حقيقية لجميع أبناء  -
جتمع، ومف ثـ إنشاء بيئة تعميمية جاذبة تتجاور التقميدية، وتؤثر في بناء شخصية الم

 المتعمـ وعقميتو الناقدة.
يحظى المعمـ بمكانة اجتماعية الئقة ووضع اقتصادي متميز، نتيجة الوعي المجتمعي  -

ا ومرشدً  بناء شخصيتو، ويصبح المعمـ موجًيا،بأىمية دوره في تشكيؿ وعي المتعمـ و 
ويعمؿ  المتعمـ، وليس ناقبًل وممقًنا، كما يصبح خبيًرا تكنولوجيً  ا وميسرًا ومنسًقاركً ومشا

 عمى تنمية قدرات طبلبو.
عمى  ت في عممية التعميـ، ويكوف قادًرايتصؼ المتعمـ باإليجابية واالعتماد عمى الذا -

آلمف مع الفيـ والتحميؿ والنقد البناء، وقادرًا عمى التواصؿ مع اآلخريف والتعامؿ ا
 الشائعات.
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تتصؼ المناىج وأساليب التعميـ والتعمـ بالمرونة والقابمية لمتغيير في ضوء المستجدات  -
بما تتمتع بو مف جاذبية وارتباط بحياة وبيئة المجتمعية، والقدرة عمى إثارة انتباه المتعمـ 

المساىمة المتعمـ، حيث تكز المناىج الدراسية عمى قضايا المجتمع ومشكبلتو وكيفية 
تاحة الفرصة الختيار التخصص الذي يتناسب مع رغباتيـ وميوليـ  في حميا، وا 

 وطموحاتيـ وقدراتيـ.
تاحة الفرصة لمتعبير عف الرأي بحرية ، والنقد  - تتصؼ البيئة التعميمية بالديمقراطية وا 

العمؿ البناء، وتبني نظـ إدارية حديثة في مؤسسات التعميـ كنظاـ إدارة الجودة الشاممة و 
 بروح الفريؽ، والقدرة عمى استيعاب الطبلب وتفيـ احتياجاتيـ ومتطمبات نموىـ.

 ارتفاع معدؿ القيد بالمدارس بمرحمة التعميـ االبتدائي واإلعدادي. -
 تحسيف األوضاع االقتصادية وتوفير فرص عمؿ منتج لمشباب. -
 انخفاض نسبة الفقر بيف السكاف عمى المستوى القومي. -

 ًياريى اإلصالحٌ :تداعًات الس 

وبعض الدراسات التي يقوـ عمييا السيناريو اإلصبلحي االفتراضات  إلىاستنادًا  
السابقة في مجاليا، أمكف تصور مجموعة مف التداعيات التي تحتـ األخذ بالسيناريو 

صبلح اإلصبلحي في مسار  تفعيؿ دور المؤسسات التربوية في مواجية الشائعات، وا 
لعقمية الناقدة التعميـ المصري بحيث يتجو في حركة تقدمو صوب تكويف افمسفة ونظاـ 

 الواعية الداحضة لمشائعات. والشخصية
 ومف المتوقع أف يظير ذلؾ بوضوح في المبلمح التالية: 

تطوير فمسفة ورؤية ورسالة التعميـ لتستيدؼ في استشرافيا لممستقبؿ بناء العقمية  -
 الناقدة.

مة لمواجية الشائعات تتعاوف فييا مختمؼ مؤسسات الدولة استراتيجية متكام وضع -
 االقتصادية والتعميمية والثقافية ، بالتعاوف مع مؤسسات المجتمع المدني.

في مختمؼ جوانب الحياة مف أجؿ تغيير المفاىيـ  الوعي الثقافي والنقدي نشر -
 واالتجاىات.

توعية بخطورة الشائعات، الني في ات التربوية ومؤسسات المجتمع المدمشاركة المؤسس -
 والحد مف انتشارىا بيف األفراد والمؤسسات. وضرورة مواجيتيا
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تبني برامج تعميمية مخططة ومنظمة وعممية لمجابية مشكبلت المجتمع المختمفة  -
والمتنوعة، مع ربط التعميـ باحتياجات المجتمع والمتعمميف ، ومتطمبات التنمية الشاممة 

 واحتياجات سوؽ العمؿ.
لشائعات ، ومركز اإلعبلـ ورصد اوالجامعات توأمة والتشبيؾ بيف المراكز البحثيةال -

لوضع استراتيجيات مناسبة لمواجية الشائعات المنتشرة في المجتمع بمجمس الوزراء 
وفقًا لنوعيا وأىدافيا والجميور المستيدؼ منيا، والتي يتـ وضعيا مف خبلؿ خبراء 

ة وعمـ النفس، ورسـ خطوات وممارسات عممية لدور السياسة واإلعبلـ وأساتذة التربي
 المؤسسات التربوية في مواجية الشائعات إلكترونيًا وواقعيًا.

 :ٌالصعىبات املتىقعُ أماو تيفًذ السًياريى اإلصالح 

مف المتوقع وجود عدد مف المعوقات التي قد تقؼ حائبًل أماـ تنفيذ ىذا السيناريو ، مف 
 أىميا ما يمي:

 تداعيات السيناريو االمتدادي في ظؿ السيناريو الحالي.استمرار  -
 محدودية الموارد المالية ، وسوء توزيعيا وتنظيميا. -
 فشؿ الحكومة في تحقيؽ اإلصبلحات المنشودة. -
 عجز المؤسسات التربوية عف التغيير ، والحفاظ عمى األوضاع الراىنة. -
 :وميكً التغلب علِ ٍذه الصعىبات مً خالل 
دات السياسية والمسؤوليف عف التعميـ األولوية لضرورة التصدي لمشائعات، إعطاء القيا -

نظرًا آلثارىا المجتمعية الخطيرة في شتى المجاالت، بخطورة الشائعات ، وتضميف ىدؼ 
مواجيتيا وتقديمو في برامج اإلصبلح وخطط التنمية المستدامة كيدؼ استراتيجي داعـ 

 تحقيقو. لمتنمية الشاممة ويسعى المجتمع إلى
تضافر الجيود بيف مؤسسات التربية النظامية والبلنظامية لبلستفادة مف اإلمكانات  -

المتاحة والوسائؿ التكنولوجية ، ودعـ الكوادر البشرية المؤىمة لمجابية الشائعات ولدييا 
تاحة منصات لمتعبير عف الرأي بحرية تامة، وتقديـ  القدرة عمى مجابية الشائعات وا 

 كار ومناقشتيا ال سيما بيف المعمـ وطبلبو.الرؤى واألف
تدريب أئمة المساجد، والمعمميف، وقيادات المجتمع المحمي عمى طرؽ التعامؿ مع  -

الشائعات، والتحذير مف مخاطرىا عمى الفرد والمجتمع، وذلؾ مف خبلؿ المحاضرات 
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واألندية الرياضية وعبر وسائؿ اإلعبلـ، كما  ،والمساجد ،العامة في المدارس والجامعات
يمكف االستعانة بخبراء اإلعبلـ والشخصيات العامة ذات التأثير المجتمعي والمصداقية 

 لدى الجميور لمتحذير مف الشائعات وطرؽ اكتشافيا والتعامؿ معيا.
يف تحسالشائعات والحد منيا، و  خطوة ىامة لمواجية اإلصبلحي السيناريووىكذا يمثؿ 

، فيو ليس إصبلحًا جذريًا في كؿ تحقيؽ ىذا اليدؼختمفة في دور المؤسسات التربوية الم
نما حيث يعد نقمة مف حاؿ إلى حاؿ أفضؿ ، وخطوة جادة نحو  ،تدريجي ىو إصبلح شيء ، وا 

وضع أفضؿ في ضوء اإلمكانات المتاحة ، والعوامؿ والظروؼ المجتمعية المتغيرة والتحديات 
 .، حامبًل في طياتو إرىاصات السيناريو الثالث االبتكاريجتمع المصريالمحيطة بالم

 السًياريى االبتكارٍ:-3

المغايرة الكبيرة لمواقع الراىف مف حيث  :فكرة رئيسة مؤداىايقوـ ىذا السيناريو عمى 
وخاصة التربوية بأبعادىا المختمفة،  عمى كافة األصعدة المجتمعيةشامؿ و  يير جذريتغ حدوث
 يحدث تفعيؿ شامؿ لدور المؤسسات التربية في تحقيؽ ىذا التغيير ومواجية الشائعاتحيث 

ر إلى والوعي المجتمعي واالستقرار األمني، فيذا السيناريو يشي في سياؽ مف حرية التعبير
.يمكف أف يكوف  بارقة أمؿ وأف الغد  أفضؿ مف اليـو

وألي نسؽ مف أنساقو مف عدة عناصر ضرورية لممجتمع  وينطمؽ ىذا السيناريو
 وأي عنصر مف عناصره، وتتمثؿ ىذه المنطمقات فيما يمي:الفرعية، 

بما يتضمنو ذلؾ مف تشخيص االنطبلؽ مف الواقع القائـ والظروؼ واألوضاع الراىنة،  -
دقيؽ لمواقع، وبياف إيجابياتو وسمبياتو، ومكمف الخطر والضعؼ فيو، ومسبباتيا، عممي 

 والتنمية. والفرص المتاحة لمتطوير
اإليماف التاـ مف قبؿ القيادات السياسية واالقتصادية والمسؤوليف عف التربية والتعميـ  -

وخدمتو لقضايا المجتمع ومشكبلتو، واعتبار التعميـ  بأىمية التعميـ وحتمية تطويره
الطريؽ إلى التنمية والتقدـ، مما يؤدي إلى اىتماـ المسؤوليف بصنع سياسات تعميمية 

 ياجات المجتمع.تمبي احت
أبعاد  توعية الشاممة بالجوانب القانونية المرتبطة بالشائعات وطرؽ مواجيتيا، وتوضيحال -

االستراتيجية الوطنية لمكافحة الشائعات لممؤسسات والييئات المجتمعية  ومحاور
 .ووسائؿ اإلعبلـ ومؤسسات التربية
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إلى فئة الشباب وتنميتيـ عمى أنيـ األساس الذي ترتكز عميو تنمية المجتمع  النظر -
 بأكممو، فالتنمية تتـ بيـ ومف أجميـ ومف أجؿ إصبلح واقعيـ وبناء ورسـ مستقبميـ.

يـ في كؿ ما يمس فالمشاركة الفعالة والواسعة مف قبؿ أفراد المجتمع بكافة فئاتيـ وطوائ -
 بصفة خاصة. المجتمع بصفة عامة والتعميـ

 ااالفرتاضات األساسًُ هلذا السًياريى: 

مف قبؿ القيادات السياسية والمسؤوليف وكافة طوائؼ الشعب المصري اإليماف التاـ  -
بقيمة التعميـ ودوره في إكساب قيـ المسؤولية المجتمعية واحتراـ خصوصية اآلخريف، 

الشائعات، باعتبار أف ىذه والنقد البناء، ودعـ دور مؤسسات التربية في مواجية 
 المواجية دعامة لمتنمية بمفيوميا الشامؿ وداعمًا لؤلمف واالستقرار.

عبلء المصمحة العامة لموطف، ووحدة التأكيد عمى أىمية الوالء واالنتماء لموطف،  - وا 
وحرية الرأي  ،والسماح بالتعدديةالصؼ، والتحذير مف االنقساـ واإلحباط، واليأس، 

تاحة الفرصة لمحصوؿ  ،داقية والشفافية والوضوح، مما يدعـ النقد البناءوالمص ،والفكر وا 
 عمى المعمومات مف مصادر رسمية موثوقة وعدـ االعتماد عمى الشائعات.

مف خبلؿ المناىج الدراسية المتطورة والتنمية المينية المستمرة  -تدريب الطبلب  -
المستقبؿ، وتوقع األحداث بناًء عمى النظرة المستقبمية لؤلمور واستشراؼ  -لممعمميف

عمى تحميؿ األوضاع القائمة، وعمى أساس البيانات والمعمومات المتاحة لدييـ، بداًل مف 
تركيـ فريسة لمشائعات والتفسيرات الخرافية أو الخاطئة لؤلحداث التي تقع في المجتمع 

 مف حوليـ.
الرقمية، وبخاصة شائعات مواجية ال تفعيؿ القوانيف والتشريعات الرقمية لممساعدة في -

 .عبر وسائؿ التواصؿ االجتماعي
توفير قاعدة بيانات ومعمومات كمية ونوعية موثقة ومحدثة عف حجـ الشائعات وأسباب  -

 التعامؿ معيا حاؿ انتشارىا.اكتشافيا و انتشارىا، والنتائج المترتبة عمييا ، وسبؿ 
التعامؿ اآلمف مع الشائعات مثؿ القيـ اإليجابية التي تضمف مؤسسات التعميـ  تبني -

 التثبت والتعامؿ النقدي مع األخبار والمعمومات.
تعميمية إصبلحية تيدؼ إلى إعداد الطبلب لمتعامؿ النقدي مع  برامج ومشروعاتوجود  -

 المعمومات واألخبار المتداولة عبر وسائؿ اإلعبلـ والتواصؿ االجتماعي بيف األفراد.



 .................................................................... دور المؤسسات التربوية في مواجهة الشائعات:

 - 6346 - 

تطبيؽ استراتيجيات وخطط مواجية الشائعات، يـ لرصد أثر تطوير نظـ لممتابعة والتقي -
 وضماف استدامتيا ومواصمة تطويرىا.

، بما ةلكيفي لممقررات الدراسية ، والكتب المدرسية واألنشطة الطبلبيتحقيؽ التحسف ا -
 .يتواكب مع بناء العقمية الناقدة

يـ بيانات ومعمومات تستيدؼ تقدباإلدارات التعميمية والجامعات إنشاء مكاتب إعبلمية  -
صحيحة لمف يطمبيا بغرض المساىمة في نشر المعمومات الصحيحة التي تدحض 

 الشائعات وتحد منيا.
واالستفادة مف خبراتيا  ،مع مؤسسات ومنظمات إقميمية ودولية تعاوف مؤسسات التعميـ -

 في مواجية الشائعات.
ونشر الوعي بيف  الشائعات تطوعياً جتمعية في مواجية االتجاه المتزايد نحو الشراكة الم -

 .بمخاطرىا وطرؽ انتشارىا المواطنيف
ليتمكف المواطف مف إتاحة المواقع الرسمية اإللكترونية الخاصة بالمجتمع المصري  -

 التحقؽ مف صحة األخبار أو عدمو مف جية رسمية مسؤولة.
ت لجمع مواجية شائعات اإلنترنت بموقع إنترنت متخصص وموثوؽ بو، يتضمف بيانا -

الشائعات وتحميميا عمميًا، ويمكف ألي مستخدـ أف يدلي بالبيانات عف شائعة معينة 
بداللة الكممات المميزة والبحث بالنص، فتأتيو النتيجة بنفي أو تصديؽ الشائعة، مع 

 بعض التحميؿ والتبرير لذلؾ الرأي.
معية التي مف األوضاع المجتوىذه االفتراضات وتمؾ التوقعات تتحقؽ في ظؿ عدد 

تساعد عمى تحقيقيا، وفي ضوء ذلؾ يمكف وصؼ األوضاع المجتمعية بأبعادىا المختمفة 
 الداعمة والمساعدة عمى تحقيؽ ىذه االفتراضات.

 :األوضاع اجملتنعًُ الداعنُ هلذا السًياريى 

 تتمثؿ األوضاع المجتمعية المحققة والداعمة ليذا السيناريو فيما يمي:
جودة التعميـ ، واالىتماـ ببناء العقمية الناقدة في كافة مراحؿ  حدوث نقمة نوعية في -

 .الداعمة لمجودة والتميز ر مقومات التعميـ والتعمـي، وتوفالتعميـ
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لمسؤوؿ لمتكنولوجيا واإلنترنت دعـ االستخداـ اآلمف واتوافر البنية التكنولوجية البلزمة ل -
لوسائؿ التواصؿ االجتماعي سؤوؿ والمعمى االستخداـ اليادؼ واآلمف الطبلب  تدريبو 

 .وبخاصة لدى الشباب والمراىقيف
تزايد الديمقراطية في جميع مجاالت الحياة، مع توسيع قاعدة المشاركة في مختمؼ  -

 المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية.
 تزايد اإليماف بأىمية التعميـ ودوره في تحقيؽ التنمية واألمف القومي المصري. -
قبؿ اآلخر وجود تقارب حضاري قائـ عمى حوار الحضارات وليس صداـ الحضارات ، وت -

 .واحتراـ خصوصياتو
تاحة الحقائؽ ظيور قيادات إعبلمية وتعميمية  - مستنيرة قادرة عمى رصد الشائعات وا 

حرية تامة، ووجود نضج فكري ووعي ثقافي شامؿ لمواجية مشكبلت المجتمع بشفافية و 
 الشائعات.والتي مف أخطرىا 

وتقديـ خطط  زيادة وبروز دور مؤسسات المجتمع المدني في مواجية الشائعات، -
 صبلح التعميـ لمواجية الشائعات.ح داخؿ المجتمع ومف بينيا خطط إلئلصبل

األمية األبجدية تمامًا ، وانحصار األمية الثقافية والحضارية والتكنولوجية بشكؿ  انتياء -
 ممحوظ.

رفع مستوى الخدمات التي تقدـ لممواطف ، ويدخؿ ضمف عناصرىا االجتماعية توفير  -
، إلى ، وتأميف تكافؤ الفرص التعميمية لمجميعالخدمات التعميمية وتحسيف نوعية التعميـ

 والترفييية ، مما يدعـ انحسار الشائعات.جانب الخدمات الصحية 
وعدـ  ؿ المناىج والمساقات الدراسية،مف خبل  الطبلبدعـ وترسيخ اليوية الوطنية لدى  -

الوطني والحرص عمى  االنبيار باآلخر واالنخراط في ثقافتو، وبالتي دعـ االنتماء
 .المصمحة العميا لموطف

حدوث تحسيف ممحوظ في تفعيؿ نظـ المساءلة والمحاسبية في المجتمع المصري،  -
طبلؽ حريات األفراد، وتحقيؽ التنمية المجتمعية الشاممة  وانتشار الشفافية ، وا 

 المستدامة وتوفير متطمباتيا المختمفة.
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  :ٍمشاٍد السًياريى االبتكار 

 يفترض في ظؿ ىذا السيناريو عدة مشاىد تبدو في مظاىر متعددة أىميا ما يمي:
وجود استراتيجية متكاممة لتحقيؽ تغيير ثقافي واجتماعي، والتأثير عمى االتجاىات  -

المجتمعية إزاء قضية الشائعات ومخاطرىا، والتأثير في إدراؾ الشباب، ووعييـ بدورىـ 
في مواجية الشائعات، حيث تتبنى مؤسسات التربية )المدرسة، والجامعة، واألسرة ، 

الظروؼ المييئة تراتيجية الوعي النقدي والقضاء عمى والمسجد ووسائؿ اإلعبلـ( اس
وىي استراتيجية ذات فعالية مؤكدة إذا كانت مصحوبة بجيود منظمة  النتشار الشائعات؛

لتكويف وعي نقدي ونفسي وسياسي عند الجماىير، ليتمكنوا مف التعامؿ مع مختمؼ 
وتكوف لديو مناعة األنباء والقصص بفكر تحميمي نقدي يميز بيف الزيؼ والحقيقة، 

 عقمية ضد القبوؿ المتسرع ألي نبأ أو حكاية أو تفسير.
االستفادة مف نتائج الدراسات واألبحاث التي تناولت ظاىرة الشائعات ، ومحاولة الوصوؿ  -

 إلى حموؿ جذرية ليذه الظاىرة مف خبلؿ نتائج ىذه الدراسات.
تدعيمًا لمبدأ التعمـ المستمر، بحيث تركيز أىداؼ التعميـ عمى التمحور حوؿ المتعمـ،  -

مكاناتو، والتركيز عمى اإلعداد  ويكتسب المتعمـ القدرة عمى التعمـ الذاتي وفؽ ظروف وا 
عداد المواطف الرقميلممستقبؿ وبناء ا ، حيث يكوف التعمـ لوعي النقدي لدى الطبلب، وا 

 .وحديثًا ىادفًا وأصيبًل، وتعاونيًا وجماعياً 
إعداد المعمـ الباحث جتماعية واالقتصادية لممعمـ، مع التركيز عمى االترتفع المكانة  -

 القادر عمى المساىمة في حؿ مشكبلت مجتمعو وطبلبو.
يكوف المتعمـ قادرًا عمى التعامؿ النقدي مع الشائعات في الواقع وعبر منصات وسائؿ  -

ار والتثبت التواصؿ االجتماعي، وينشر الوعي لدى المحيطيف بضرورة تحميؿ ونقد األخب
وعدـ التسرع في نشر األخبار قبؿ التحقؽ مف صحتيا. كما يكوف المتعمـ قادرًا عمى 
اإلبحار داخؿ اإلنترنت واعيًا بآليات التعامؿ مع المستقبؿ، ومتمسكًا بيويتو الثقافية 

 الذاتية الوطنية المستنيرة.
سخ الفمسفة التربوية تكوف المناىج التعميمية متقدمة وتعتمد عمى شبكة المعمومات، وتر  -

ف العقمية العممية الناقدة المستنيرة، ويع أساليب التعميـ والتعمـ لتكويلممجتمع، وتن
 وتفجير الطاقات اإلبداعية لدى المتعمـ.
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تصبح البيئة التعميمية إلكترونية وأكثر جاذبية ومتعة، وتعتمد عمى المستحدثات  -
الفتراضي والنظـ الخبيرة، بما يسمح لممتعمـ التكنولوجية وبرامج الذكاء الصناعي والواقع ا

بالتفاعؿ والتحكـ واالكتشاؼ ، ويتيح فرصًا واسعة وكبيرة لئلبداع واالبتكار والحرية والنقد 
 البناء.

في  بأنيا إدارة واعية وفعالة، وتعتمد عمى التقنية الحديثةتتصؼ إدارة مؤسسات التعميـ  -
 ب.إدارة منظومة التعميـ وحؿ مشكبلت الطبل

يكوف التقويـ إلكترونيًا معتمدًا عمى البيانات والمعمومات التي توفرىا التقنيات الحديثة،  -
واعتماد التقويـ عمى ميارات الطبلب في البحث والتحميؿ والنقد، واالعتماد عمى التقويـ 

 الذاتي والشامؿ والتراكمي.
تعميمية آمنة نفسيًا وبدنيًا إتاحة مدارس آمنة لؤلطفاؿ تتيح ليـ النمو الشامؿ في بيئة  -

 وفكريًا واجتماعيًا.
 رفع كفاءة التعميـ كمًا ونوعًا؛ مف أجؿ االرتقاء بوعي المواطنيف وتمبية احتياجاتيـ. -
استخداـ األبناء لمواقع التواصؿ االجتماعي وفقًا  ج لمرقابة األبوية عمىتطبيؽ برام -

 لشروط آمنة وصحية.
عريؼ بالمبادئ الدينية واآلداب واألخبلؽ التي تحث عمى رفع الوعي الديني لؤلفراد، والت -

 عمؿ الخير ومجانبة الشر، والتوعية باألحكاـ الفقيية المتعمقة بالشائعات وتوضيحيا.
لفقو التعامؿ مع  وضرورة امتبلؾ األبويفسري بخطورة التفكؾ األسري رفع الوعي األ -

شباعيا، والحوار معيـ الجسة و يوتممس احتياجاتيـ النفس ،والحوار معيـ ،األبناء دية وا 
عرضة لبلغتراب والذوباف في اآلخر وتصديؽ الشائعات واالنجراؼ في حتى ال يكونوا 

 تيارىا.
، واندماجيـ في المجتمع وقضاياه السياسية االىتماـ بتوفير فرص عمؿ لمشباب مزيد مف -

 واالقتصادية.
رد وسائؿ اإلعبلـ بطريقة غير مباشرة عمى الشائعات : وينبغي عند الرد عمى الشائعات  -

عدـ تكرارىا بنفس ألفاظيا، حيث أف التكرار ينشر الشائعة، وعند الضرورة لمنشر ينبغي 
براز الحقائؽ والبيانات والرسـو البيانية المؤكدة لمرد، وال  استبعاد العبارة الممفقة، وا 
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في سياؽ مكافحة حتى ال ينظر الجميور إلى األمر عمى أنو لغرض  تعرض الشائعة
 التسمية.

تكذيب الشائعة عف طريؽ وسائؿ االتصاؿ المختمفة، مع مراعاة عدـ تكرار نفس ألفاظ  -
الشائعة ، ويقـو بالتكذيب شخصية ليا مكانتيا االجتماعية أو السياسية أو العسكرية، 

ذا كانت الشائعة تتضمف جزءًا مف فالمصداقية في المصدر تزيد مف فاعم ية التكذيب، وا 
الحقيقة مع أجزاء أخرى مبالغ فييا فإنو يمكف اتباع أسموبي نشر الحقائؽ وتكذيب 

 الشائعة معًا.
ذا كانت  - إطبلؽ شائعة مضادة، وذلؾ لتحويؿ انتباه الجميور عف الشائعة المثارة، وا 

ف إطبلؽ شائعة مضادة ضد مصدر الشائعة المراد مقاومتيا معمومة المصدر فإنو يمك
ذا كانت مجيولة المصدر يتـ إطبلؽ شائعة مضادة في ذات الموضوع أو عف  الشائعة، وا 

 نفس الشخص محور الشائعة، حتى توقؼ إحداىما األخرى وتزوؿ آثارىما معًا.
الكشؼ عف مصدر الشائعة: وذلؾ بوضع آلية مناسبة لمكشؼ عف مصدر الشائعة إف  -

عف األفراد المساىميف أو الجيات المساىمة في نشرىا ، واتخاذ أمكف أو الكشؼ 
 التدابير البلزمة لمنعيـ مف تكرار تصرفاتيـ السمبية.

تحديد مواطف مياجمة الشائعة: بإظيار الشائعة عمى أنيا إحدى وسائؿ العدو الخبيثة  -
لشائعات التي تستيدؼ الروح المعنوية، والتقميؿ مف شأف الشائعة ومروجيا، وأف نشر ا

 مف الخيانة وأنيا غير جديرة بالثقة وتكاد تكوف زائفة دائمًا.
تخصيص مساحة معقولة في صحيفة يومية أو برنامج إذاعي أو تميفزيوني لتحميؿ  -

الشائعات وتفنيدىا بطريقة عممية وحجج قوية. وفؽ المعايير النفسية واإلعبلمية التي 
 وفضح مروجييا.بيا وبياف زيفيا وكذ ،تضمف التحذير مف الشائعة

الحصوؿ عمى رجع الصدى: فمف خبلؿ الحصوؿ عمى معمومات عف أثر اإلجراءات التي  -
يتـ تصحيح األخطاء في مواجية الشائعات، اتخذت ومدى ما تحقؽ مف نجاح أو فشؿ 
 واختيار األىداؼ ومراجعة االستراتيجيات.
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 :ٍتداعًات السًياريى االبتكار 

في استجابة واعية وخبلقة ، ترتفع إلى مستوى التحدي  إعادة ترتيب أوضاع الدولة -
عتماد عمى العمـ والتكنولوجيا في إدارة كافة مناشط الحياة في والثقة في الذات، واال

 .المجتمع
 ودراسة وسائؿ تطويرىا إلى عناصر قوة. في مؤسسات التعميـ تحميؿ عناصر الضعؼ -
لممحة، ؿ المشكبلت المجتمعية اسوؼ يكوف ىناؾ اتجاه عاـ داخؿ المجتمع بأىمية ح -

والبعد عف العشوائية واالرتجالية  ،وأف يتـ حميا عمى أساس عممي -ومف بينيا الشائعات
في حميا، مما يؤدي إلى وجود حموؿ فعالة لممشكبلت المجتمعية المختمفة، ومف ثـ 
دـ استثمار أفضؿ لمموارد واإلمكانات المادية والبشرية، مما يعكس مزيدًا مف التق

 والتطوير وتحقيؽ معدالت تنمية عالية.
مزيدًا مف اىتماـ األحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني بالمشاركة المجتمعية  -

 في مواجية ظاىرة الشائعات.
تفعيؿ الشراكة بيف مؤسسات التربية في مواجية الشائعات وتربية األبناء عمى احتراـ  -

 يقيا أو ترويجيا.اآلخريف ، والتثبت مف األخبار قبؿ تصد
تحقيؽ نقمة نوعية إيجابية في جميع أبعاد منظومة التعميـ، وتأىيؿ مؤسسات التربية  -

النظامية والبلنظامية لتكوف قادرة عمى بناء أفراد ينتموف ألوطانيـ ، ويحرصوف عمى 
مصمحتو العامة انطبلقًا مف المبادئ الدينية الصحيحة، مع المحافظة عمى اليوية 

بؿ انفعاؿ وتفاعؿ وتأثير باف واالنصيار في ثقافة اآلخر، العربية اإلسبلمية وعدـ الذو 
  وتأثر.

قياـ الييئات والمؤسسات المينية، والتطوعية، والتجارية، والصناعية، وجمعيات حماية  -
المستيمكيف بدور فاعؿ في مواجية الشائعات، وخاصة لدى جميورىا والمتعامميف معيا 

 عية ووسائؿ وصوؿ لمجماىير.مف خبلؿ ما تمتمكو مف مقومات وقدرات إقنا
ومف خبلؿ كؿ ما سبؽ يمكف القوؿ بأنو في إطار ىذا السيناريو االبتكاري ، يحدث 

يرات في األوضاع المجتمعية تسيـ في تحقيؽ ىدؼ القضاء عمى ظاىرة الشائعات، وعبلج يتغ
 األسباب التي تؤدي إلييا ودور مؤسسات التربية في تحقيؽ ىذا اليدؼ.
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تـ عرضو مف السيناريوىات الثبلثة السابقة ال يمكف الجـز بأنيا حتمية، وفي ضوء ما 
بؿ ىي بدائؿ وممكنات وفروض محفزة ، وعمى الرغـ مف أف الغرض األساسي مف بناء ىذه 

سسات التربية في السيناريوىات ىو توضيح البدائؿ التي يمكف أف يكوف عمييا دور مؤ 
القياـ بيا وىي إجراء مقارنة بيف  ة ميمة ينبغيمواجية الشائعات، فإف ىناؾ خطوة منيجي

 تمؾ السيناريوىات، ومف ثـ تفضيؿ سيناريو لمتنفيذ في ضوء تمؾ المقارنة.
 :املكارىُ بني السًياريىٍات الجالثُ واختًار السًياريى األفضل-4

 يمكف توضيح المقارنة بيف السيناريوىات الثبلثة مف خبلؿ الجدوؿ التالي
 االبتكاري( –اإلصالحً  -السٌٍارٌُْاث الثالثت )االهتداديالوقارًت بٍي 

 السٌٍارٌْ االبتكاري السٌٍارٌْ اإلصالحً السٌٍارٌْ االهتدادي ّجَ الوقارًت

أعلى السٌٍارٌُْاث  هتْسط التكلفت أقل السٌٍارٌُْاث تكلفت التكلفت

 تكلفت

القدرة على 

تحقٍق الِدف 

)هْاجِت 

 الشائعاث(

هْاجِت غٍز قادر على 

 الشائعاث

على هْاجِت ادر ق

الظاُزة بصْرة جشئٍت ، 

حٍث أًَ ال ٌقضً علٍِا 

 ًِائٍا  

أقدر السٌٍارٌُْاث 

على تحقٍق هْاجِت 

 جذرٌت للشائعاث

 صعْبت تٌفٍذٍ سٌادة إهكاًٍت تٌفٍذٍ ضعف إهكاًٍت تٌفٍذٍ إهكاًٍت التٌفٍذ

 يتضح مف الجدوؿ السابؽ ما يمي:
تكمفة ىو االمتدادي النمطي ويميو اإلصبلحي، ثـ يأتي عمى أف أقؿ السيناريوىات  -

 قمة التكمفة السيناريو االبتكاري.
 أف السيناريو االبتكاري ىو أقدر السيناريوىات عمى تحقيؽ مواجية جذرية لمشائعات -

مف خبلؿ مؤسسات التربية ودورىا في ذلؾ، في ضوء ظروؼ وأوضاع مجتمعية 
جة عالية مف التحقؽ، يميو في ذلؾ السيناريو متطورة، وأىداؼ تنموية عمى در 

اإلصبلحي، في حيف أف السيناريو االمتدادي النمطي يجعؿ دور المجتمع المصري 
ومؤسسات التربية سيء لمغاية في مواجية الشائعات، إذ يعد الثبات واستدامة 

 األوضاع الراىنة وقبوؿ ذلؾ ترديًا في حد ذاتو.
 و اإلصبلحي مقارنة بالسيناريوىيف اآلخريف.زيادة إمكانية تنفيذ السيناري -

كما يتضح مف خبلؿ المقارنة بيف السيناريوىات الثبلثة أف السيناريو االبتكاري أقدر مف 
الناحية الكمية والكيفية عمى القضاء عمى ظاىرة الشائعات، لما لو مف تأثير كبير في تغيير 
األوضاع المجتمعية لممجتمع المصري إلى األفضؿ، مما يؤدي إلى إصبلح وتطوير وتقدـ 
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وذلؾ رغـ تكمفتو المادية العالية، أما السيناريو االمتدادي عمى الرغـ مف أنو  المجتمع ككؿ،
أقؿ تكمفة ، فإنو يصعب وجوده في ظؿ األوضاع الحالية لممجتمع المصري ألنو يؤدي إلى 

مقارنة مزيد مف التدىور واالنحدار، والسيناريو اإلصبلحي عمى الرغـ مف زيادة إمكانية تنفيذه 
لذا فالسيناريو االبتكاري  اآلخريف فإنو ال يقضي نيائيًا عمى ظاىرة الشائعات.بالسيناريوىيف 

إذا ما أردنا أف تكوف، والتي يمـز تحقيقيا ،  يمثؿ الصورة المثالية التي نتمناىا ، والتي يجب
 لممجتمع أف ينيض ويتقدـ في ظؿ الظروؼ التي يعيشيا في الوقت الحالي.

السيناريو االبتكاري ألنو السيناريو الذي  دراسة الحاليةما سبؽ ، تتبنى الوبناًء عمى 
يعبر عف الرؤية المستقبمية المأمولة والطموحة لواقع المجتمع المصري بجوانبو المختمفة، 
وكذلؾ الرؤية المستقبمية لمقضاء عمى الشائعات والحد مف خطورتيا عمى األفراد واألسر 

في تحقيؽ ىذا اليدؼ، والشؾ أف ىذا  والمجتمع ككؿ، وتفعيؿ دور مؤسسات التربية
ف كاف يتطمب عمبًل ضخمًا إال أنو قابؿ  السيناريو ىو المستقبؿ المأموؿ تحقيقو، وىو وا 

 .ى أنيا تحديات يمكف تخطييالمتحقيؽ ، والسيما إذا تـ التعامؿ مع العقبات التي تواجيو عم
تنفيذ السيناريو الحمـ المأموؿ ويقترح البحث فيما يمي عدة متطمبات أساسية تفيد وتساعد في 

 مستقبميًا.
 : إجزائًُ ملىاجَُ الشائعاتمتطلبات وآلًات -5

ىناؾ مجموعة مف المقترحات والمتطمبات التي ربما ترقى إلى أف تكوف طرقًا يمكف 
ظاىرة الشائعات، وىذه المقترحات تكوف عمى قيؽ السيناريو االبتكاري ومواجية اتباعيا لتح
المستوى األوؿ: عبارة عف مجموعة مف السياسات التي تساعد عمى تحقيؽ مستوييف، 

اليدؼ المطموب، والمستوى الثاني: عبارة عف مجموعة مف اآلليات أو اإلجراءات التي يمكف 
 تنفيذىا بشكؿ عممي، ويتضح ىذا فيما يمي:

 مستىّ السًاسات:مىاجَُ الشائعات علِ أواًل: 

مية والتشاركية والشفافية في عم ،والواقعية ،والشمولية ،التأكيد عمى مبدأ التكاممية -
وسائر  )المدرسة والجامعة( صناعة القرار وتحديد األىداؼ لممؤسسات التعميمية

 المؤسسات التربوية ، وخاصة اإلعبلـ والمسجد.
ة التحديات والمتغيرات إعادة النظر في القوانيف والتشريعات والموائح لتتمشى مع منظوم -

 ة، وتفعيؿ القوانيف الرقمية لمواجية جرائـ اإلنترنت ومنيا الشائعات المغرضة.المجتمعي
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تبني القيادة السياسية عقد بعض المؤتمرات العممية حوؿ الشائعات وخطط التنمية في  -
مصر، مف خبلؿ وزارة التربية والتعميـ ووزارة التعميـ العالي ؛ بيدؼ وضع استراتيجية 

أف يكوف مف بيف أىدافيا: بناء العقمية النقدية الداحضة  التعميـ، عمىوطنية لتطوير 
 .لمشائعات

البحثية، إيمانًا بأننا  بالدراسات المستقبمية في الجامعات والمؤسساتزيادة االىتماـ  -
مكاناتو.  نعيش المستقبؿ بأدوات الوقت الراىف وا 

وتمكف مف التأىب واالستعداد لؤلزمات  توفير بيانات آنية حديثة تعبر عف الواقع ، -
والصحية والتعميمية واالستجابة ليا، كما يجب  ،واالجتماعية ،السياسية واالقتصادية

 .وسبؿ انتشارىا توافر بيانات حديثة ودقيقة عف الشائعات وحجميا
 تنمية الوعي المجتمعي بالمواصفات العامة لمخبر الصحيح والصادؽ والموضوعي. -
 لتعبير لجميع المواطنيف في إطار الضوابط والقواعد القانونية والدستورية.ضماف حرية ا -
، وتحديد مصادرىا ومروجييا، والتحذير مف جيزة األمنية جمع أبرز الشائعاتتستطيع األ -

 مخاطرىا مف خبلؿ وسائؿ اإلعبلـ.
دـ السماح بتداوؿ المعمومات اإلدارية، والكشؼ عف جوانب الخمؿ والفساد اإلداري ، وع -

 التستر عمييا.
ومعايير التأكد مف  تدريب العامميف بالحكومة والقطاع الخاص عمى مواجية الشائعات -

 .صحة األخبار
رفع الروح المعنوية لممواطنيف مف خبلؿ التركيز عمى جوانب القوة واألصالة في التراث،  -

براز اإلنجازات الفكرية والتكنولوجية، ودعـ روح اإلبداع واالبتكار.  وا 
توفير ضروريات الحياة األساسية ، مما يدعـ مشاعر األمف والطمأنينة والثقة  -

 بالمستقبؿ.
توظيؼ الشباب وشغؿ أوقات فراغيـ باألنشطة وممارسة اليوايات المفيدة، ألف الفراغ  -

 .، وبيئة مواتية النتشارىاوالبطالة وقود لمشائعات
، والتحذير مف الخوض في إبراز الموقؼ الديني مف ترديد الشائعات ، وحسف الظف -

األعراض، والبعد عف مواطف التيـ، واالستناد عمى الحجج والبراىيف والحقائؽ التي 
 تحصف المواطنيف ضد سمـو الشائعات.
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 التحوؿ اإلعبلمي إلى موضوعات مفيدة لمناس، حتى ال نخوض في الشائعات. -
 توفير قنوات آمنة لئلببلغ عف الشائعات مف قبؿ المواطنيف. -

 :مىاجَُ الشائعات سًاسات ًًا: آلًات تيفًذثاى

  تنفيذ مجموعة مف المشروعات التربوية الصغيرة ، بحيث يتناوؿ كؿ مشروع الشائعات
طرؽ  -الجماىير المستيدفة -أىدافيا -مف زاوية محددة )وسائؿ انتشارىا

إطار الوقاية...وغيرىا(، ويتـ التعامؿ معيا بالتعرؼ عمى األسباب، وكيفية العبلج في 
 استراتيجية شاممة لمحد والتغمب عمى ىذه الظاىرة.

  عمى  إجراءات تكوف نواة الستراتيجية تعميمية وطنية ، تعمؿضرورة االتفاؽ عمى عدة
 ومواجيتيا، تتمثؿ في:الحد مف الشائعات 

تتكوف مف خبراء إعبلمييف ومتخصصيف تربوييف،  تشكيؿ لجنة لمواجية الشائعات ، -
لمحد مف آثار تمؾ  اسات والبرامج التربوية البلزمةتكوف ميمتيـ وضع وتخطيط السي

 المشكمة.
التخطيط طويؿ األجؿ لمتعميـ، بحيث يراعي الحاجات المستقبمية، ومدى إشباع  -

تقويـ والمتابعة مخرجات النظاـ التعميمي ليا، وتحسيف نوعية وكفاءة التخطيط وال
 لمخطط عمى المستوى المركزي والبلمركزي.

التنسيؽ المستمر بيف التعميـ وبيف المؤسسات االقتصادية واالجتماعية؛ لضماف  -
 توعية الشباب بالشائعات وخطورتيا وطرؽ الوقاية منيا.

 .ىرة الشائعات، وكيفية مواجيتياتطبيؽ توصيات البحوث الميتمة بظا -
دة الشاممة في النظاـ التعميمي؛ لتحسينو وتجويده، مع توفير تطبيؽ معايير الجو  -

 الدعـ المالي البلـز لتحقيؽ ذلؾ.
 إصدار التشريعات التي تكفؿ إلزامية التعميـ حتى نياية المرحمة الثانوية. -
توفير برامج الفرصة الثانية في التعميـ لؤلشخاص الذيف يممكوف قدرًا محدودًا مف  -

أو يفتقروف إلى ىذا النوع مف الميارات ، ومعالجة العوائؽ التي  الميارات األساسية ،
 تحد مف ذلؾ.

يات واألنشطة اإعطاء األولوية لتمبية احتياجات الشباب في مجاؿ إشباع اليو  -
 التربوية.
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قياـ وسائؿ اإلعبلـ بدورىا في تنمية الوعي لدى الجماىير بسمبيات ومخاطر وآثار  -
 ة حوؿ ذلؾ.الشائعات، وتقديـ برامج متنوع

تفعيؿ دور اإلرشاد التربوي والنفسي في مختمؼ مراحؿ التعميـ ، لممساىمة في حؿ  -
ستقبؿ مشكبلت الطبلب التي ربما تقودىـ إلى نمط الشخصية المروج لمشائعات والم

 .السمبي ليا دوف نقد أو تحميؿ
تواجو كف السيطرة عمى أية مشكمة ؛ حتى يمعيؿ التعاوف بيف األسرة والمدرسةتف -

يجاد الحموؿ ل الطبلب المدرسة ومجالس  التواصؿ الفعاؿ بيف، وذلؾ مف خبلؿ ياوا 
يجاداآلباء وأولياء أمور الطبلب قنوات اتصاؿ دائمة وسريعة بيف كافة األطراؼ  ، وا 

 .المعنية بالتربية والتعميـ
  تطوير لدعـ دور المؤسسات التربوية في مواجية الشائعات و تنفيذ مشاريع تربوية

 التعميـ بحيث تركز عمى: مناىج
مراعاة تنفيذ األنشطة التربوية ومتابعتيا ، وتوفير المتطمبات المادية والعينية لتصبح  -

 المدرسة والجامعة مكانًا محببًا لمتعمـ.
تطوير أسموب التعميـ ومادتو؛ مف خبلؿ االىتماـ بالجانب التطبيقي، وتحقيؽ إيجابية  -

 .مبدأ التعمـ الذاتي والنقديالمتعمـ وتفاعمو ، وتحقيؽ 
تخصيص مادة دراسية جديدة لتدريس القضايا والمفاىيـ الجديدة والممحة عمى  -

 الساحة ومنيا الشائعات.
غرس مجموعة مف القيـ لدى الطبلب ومف أىميا قيـ تحمؿ المسؤولية، واالنتماء،  -

 وحب الوطف، والحفاظ عمى الصالح العاـ.
 يدىا باستمرار حسب طبيعة العصر ومقتضياتو.تطوير المناىج الدراسية وتجد -
بالتعاوف مع مؤسسات محمية  -التعميـ العاليوزارة قياـ وزارة التربية والتعميـ و  -

والمعمميف والطبلب  بتنظيـ دورات تدريبية لمديري المدارس -وعالمية متخصصة 
خبر ، ومعايير الوسبؿ مواجيتيا ؛ لتوعيتيـ بمخاطر الشائعاتوأساتذة الجامعات

 .الصحيح
اعتراؼ وسائؿ اإلعبلـ بالخطأ في حاؿ إعبلف بيانات خاطئة، حتى تحظى  -

 بالمصداقية والموضوعية لدى الجماىير.
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توجيو اإلعبلـ بجميع وسائمو لترسيخ القيـ العربية واإلسبلمية في التماسؾ  -
اليوية العربية  االجتماعي، وتدعيـ اإلحساس باالنتماء والوالء لموطف، وتعزيز

 اإلسبلمية.
قد  آلليات واإلجراءات كميا أو بعضيا؛ومف المتوقع أنو إذا تـ األخذ بتمؾ السياسات وا

، أو عمى األقؿ نحد مف انتشارىا وآثارىا الشائعاتنجد فرصة مواتية لمقضاء عمى ظاىرة 
 السمبية عمى األفراد والمجتمع ككؿ.

 اخلامتُ:

لجوىري واألساسي المأموؿ مف المؤسسات التربوية في أبرز البحث الحالي الدور ا
 -الجامعةو  المدرسة -وؿ دور كبًل مف )األسرةمواجية الشائعات، وذلؾ مف خبلؿ تنا

بلث سيناريوىات بديمة لمبلمح في مواجية الظاىرة، وقدـ البحث ث( اإلعبلـ وسائؿ -المسجد
والوقاية منيا، ومف ثـ طرح بدائؿ فعالة أماـ  ر تمؾ المؤسسات في مواجية الشائعاتدو 

متخذي القرار لتحقيؽ ىدؼ مواجية الشائعات والوقاية منيا، كما تـ إجراء مقارنة بيف تمؾ 
السيناريوىات ، ومف ثـ تفضيؿ السيناريو االبتكاري ووضع آليات تنفيذه ، حيث يمثؿ الصورة 

يتـ القضاء عمى الشائعات في المجتمع المثالية التي نتمناىا، والتي يجب أف تكوف حتى 
 المصري والحد مف آثارىا عمى الفرد والمجتمع.
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 املزاجع
 أواًل املزاجع العزبًُ:

مسططط ال ا  مطططق مطططا عاطططل ا شططط يا و ا م  شطططر   ططط   اسططط    (.6112)مصططط صا صططط    األزرق،  -1
ا امططاا اس سطط   ن مممططن ، ا شططع ا ا مطط ما  ا ةراسططن م ةا  ططن  مططا    ططن مططا  معططن م ماططن ا ز  ا ططن

 .1كم ن اآلةاا اا اماا، قصر األخع ر، ع -، م مان ا مرقااا امم ن ااالم م   ن
، ك  ا ا م  يز، ع ا م  ق ل  ط   االة ا مشطرك ا، صح   ا عخ ري (.ا1991-هط1111) ا عخ ري -6

ا، رقططططا ا حطططططة   1991-هطططططط1111، ازار  ا شططططياا اسسططططدم ن اا طططططة ا  ااسرشطططط ة ا سططططااة ن، 1ج
1261. 

سططط   ر اه و م  رحطططن   حسططط ا  ر  طططا ا م ماططط و ا مصطططر ن  ططط  (. 6116ا عرعطططري، محمطططة  طططال) -2
، ةراسططط و  رعا طططن ا صسططط نا  صططط  ص و ا ا  م طططن  مم ماططط و ع س ططط ة  مطططا عاطططل ا خعطططراو اآلسططط ا ن، 

 .111-5، 99كم ن ا  رع ن، ع -م مان ا زق ز ق
ر ا مؤسسطططط و ا  رعا ططططن  طططط  (. ةا 6119 ا  ططططق، صططططدم ا ططططة ا محمططططة، اشطططط ه ا،  مططططد   حمططططة) -1

كم ططن  -، م ماططن ع هطط مممططن كم ططن ا  رع ططنماامهططن هطط هر  ا همططر  ش ططر ا شططر  نا رؤ ططن اس شططرا  ن، 
 .112، ع69ا  رع ن، مج

(. ةار ا طط اما اس ك را طط   طط  ع طط   6111 ا  ططق، صططدم ا ططة ا محمططة، ا ماسططا، هطط    محمططة) -5
كم ن  -م مان ا م ا  ن، ا عحا  ا  صس ن اا  رعا نمممن مم مع ا مار ن ا ارع ا ةراسن اس شرا  ن، 

 .96-6، ص ص 2، ع66ا  رع ن، مج
 اامططل ا  شطط ر ا شطط يا و   ططة ا شططع ا ا سططااةي مططا  (.6111) هطط    محمططة اطط   اها مه طط ،  -2

مممطن ةراسط و  ط  ا خةمطن االم م   طن اا امطاا امهن  هطر  طدا ا   عط و م ماطن ا ممطد سطااة، 
 مصر،  ك اعر.، 9، ج21، عاس س   ن

ا شطط يا و ااه صططن ا مؤسسطط و االم م   ططن  طط  ماامه هطط ،  (.6119) إعططراه ا عططا معطط ردا مططا ر،  -1
 .29ماهة األم ر سااة ا ص صل  مةراس و ا ةعمام س ن، ع  -، ازار  ا خ رم نمممن ا ةعمام س 

 از ع.ا   هر ا ةار ا صمر  م شر اا  (. ا ش يا و ا رق ماامه ه . 6111حم ا، محمة م  ر) -9
"ا شطط يا و ا دق هطط  عططعال سططم و ا شخصطط ن  ططةل    ططن مططا  (.1991)  صططر مهططز  ا حرعطط ، -9

  دا مة  ن ا   ي "، م مس  ر ش ر م شار ، كم ن ا  رع ن، م مان  ا ا  رل، ا سااة ن. 
(.  ا   طن 6115ا حاو، محمة صعري، امحماة، ا     عة ا ص  م، ا ا  ق، صدم ا طة ا محمطة) -11

، 62كم ن ا  رع ن، مطج -، م مان ع ه مممن كم ن ا  رع ن عم ن    ا  خ    ا  رعاي، ا ةراس و ا مس 
 .669-195، 111ع



 .................................................................... دور المؤسسات التربوية في مواجهة الشائعات:

 - 6207 - 

اس را  م  و ا حكامط و ا سط   عه   ط  ماامهطن ا شط يا وا ك ط   (.6119) محمة  ثم اا خشو،  -11
ماهططططة ا ةراسطططط و ا ةعمام سطططط ن عططططازار  ا خ رم ططططن  - مممططططن ا ةعمام سطططط  اامططططد ا ططططةال ا شطططط يا و  ، 

 ، ا سااة ن.29ا سااة ن، ع
ا م هططططط و ا  خعطططططن ا مصطططططر ن  حطططططا  خدق ططططط و ا     طططططن  (.6111)ممطططططةي  عطططططة ا مطططططااة ا طططططةاشر،  -16

اا مااقططططع ا  ااصططططل االم مطططط    6112 ا  ططططن  21اس دم ططططن  تزمطططط و األم  ططططن  طططط  مصططططر عاططططة 
 -، م ماططططن ا كا ططططو119ا رسطططط  ن  ،29، ا حا  ططططن م   ططططنحا  طططط و اآلةاا اا امططططاا االم  ماذمطططط  ، 

 .مممس ا  شر ا امم 
اسشطططططط  ن اا  م مططططططن  (.6119)محمططططططة، ا عه سطططططط ا عراشطططططط  و ، ،   كططططططاالس ، عارة طططططط   ،ة صططططططا زا -12

 .612مركز م عا  و ا  ا سكا، ع ا مصر، مممن ة ام اااألس   ر ا حار ن، 
(. ةراسططط و ا مسططط  علا  سسطططه  ا صمسطططص ن ااسططط خةام  ه   ططط  ا عحطططا  6111، محمطططة  طططاة )ا ططذع     -11

 مط ة  ا عحط  ا اممط ،  -، ا م ماطن األرة  طنا امطاا ا  رعا طن -ةراس وا  رعا ن    ا عمةاا ا ارع ن، 
 .196-125، 11مج

ك و ةار ا  صك طططر ا   طططةي  ططط    م ططن ا  ا مطططل مطططع اسشططط   و  مطططا شطططع (.6111) ا صططط ةقراعطط ،  -15
ا مما ططن ا سططااة ن    ططدا ا ا سططااة ن ،ا مممططن ا ارع ططن    ططدا ااال صطط لا  ااصططل االم مطط   ، 

 .11ااال ص ل، ع
اسشطططط  ن ا هث رهطططط   طططط  ا مم مططططعا ةراسططططن م ةا  ططططن  طططط  مة  ططططن (. 6111)إ مطططط ا حمطططط ةي  رمططططا،  -12

 ، ا اراق.21ع ، آةاا ا را ة ا،ا ماصل
ا عح  ا  رعطاي عط ا ا   طة اا  مة طة. مصطرا ةار (. م  هج 6119رما، مص صا، ا د، حس ا ) -11

 ا اما ااس م ا  م شر اا  از ع. 
اآلثطط ر ا سططمع ن  شطط يا و مااقططع ا  ااصططل االم مطط    مططا  (.6111)محمططة عططا سططم ا اه ا رح مطط ،  -19

امهططن  هططر  ططدا ا مططرحم  ا ا ث  ا ططن اا م ما ططن ع  مة  ططن ا م ططار  اةار ا مؤسسطط و ا  رعا ططن  طط  
 .ر، مصر،  ك اع1، ج115عا  رع ن )م مان األزهر(، مممن كم ن  ماامه ه ،

مممططن  ثطر ا شطط يا و ا س  سطط ن  طط   ط ر   ا سططاةاا ا ما صططر،  (.6111)مططدل ا ططة ا ا شطط  ، ز ط ة -19
 .11ماهة ا عحا  اا ةراس و االس را  م ن، عا ، ا ساةاام مان  ا ةرم ا اسسدم ن

ا ة   ططن ا ا مططن )ش ططر ا  م ر ططن( )  اا هطط ، ا شططك  ه ، ا سطط   عه ،  (.6112) ططراس م ك ي ططل سططاة،  -61
 ، اسم راو.91، ع62ا هةا ه (، شؤاا ام م   ن، مج

(. "ع    ا س   ر ا    اطا  ا ةراسط و ا مسط  عم ن"، رسط  ن م مسط  ر 6112ساةااي، محمة مم ل) -61
 .16ش ر م شار ، كم ن ا ص اا ا   ع   ن، م مان حمااا، ص
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"شططعك و ا  ااصططل االم مطط    اةارهطط   طط   شططر ا شطط يا و مططا  (.6111) مططة حسططا ح سططمم ا،  -66
امهططن  هطططر   اططط   ه يططن ا  طططةر س  ططط  م ماططن ة ططط  ا"، م مسططط  ر ش ططر م شطططار ، كم طططن اس طططدا، 

 م مان ا شرق األاس ، األرةا.
ا شططط يا و  ططط  مااقطططع ا  ااصطططل االم مططط    اةارهططط   ططط  إحطططةا   (.6111)ممطططةام ا سططط ة شططط من،  -62

مممططن عحططا  ا ادقطط و ا ا مططن اا صططراع ا س  سطط  عطط ا ا شططع ا ا مطط ما ا ةراسططن م ةا  ططن،  ا ا طط 
 ، سع معر.12ا مما ن ا مصر ن  مادق و ا ا من، عا مصر، ا شرق األاس 

    ا  ة را ا م مع ع ا     ا راا ن اا ةرا ن ما  .ا(6119-ه1169محمة عا  م  )، ا شاك    -61
 .1/11ةار ا مار ن،   ع  اا ع راو،  ،62، ج1  . ما ا  صس ر

(. ا شط يا و عط ا ا طةاا ع ا  صسط ن ااآلثط ر االم م   طنا ةراسطن 6111ا    ر،  هطة عطا  عطة ا از طز) -65
)ا سططااة ن(،  مممططن ا عحططا  األم  ططنم ةا  ططن  مططا  ططدا ا صطط  ا ث  طط  ا ثطط  اي عمة  ططن ا ر طط ل، 

 .59، ع62مج
، مممططططن ا صكططططر ا شططططر  اا ماامهططططن،  ا شطططط يا و عطططط ا ا  حم ططططل (.6111)سطططط م   حمططططة   عططططة ا،  -62

 ، إعر ل.1، ع12مركز عحا  ا شر ن، ا    ة  ا ا من  شر ن ا ش رقن، مج ااسم راو
 طططط   ةار ا  رع ططططن (.1992) حمططططة محمطططاةا  عطططة ا م مططططا، رمطططا  عططططة ا اهطططط ا،  عطططة ا م  طططط ،  -61

 .6ماامهن ا ش يا و ا  م ن ا ا   ا  ام ا ةراسن م ةا  ن، مممن كم ن ا  رع ن عهس ا ، ع
ا شططط يا و  ططط  مااقطططع ا  ااصطططل االم مططط    اةارهططط   ططط   (.6111)ممطططةام ا سططط ة  عطططة ا هططط ةي،  -69

مممططن عحططا  ا ادقطط و إحططةا  ا ا طط  اا صططراع ا س  سطط  عطط ا ا شططع ا ا مطط ما ا ةراسططن م ةا  ططن، 
 ا مما ن ا مصر ن  مادق و ا ا من.ا ، مصر12، عرق األاس ا ا من ا ش

"إسطططه م و مامططططا ا  رع طططن اسسططططدم ن ع  مرحمطططن ا ث  ا ططططن  طططط   (.6119)حسطططط ا عطططا صططططة ق   طططل،  -69
ماامهطططن ا شططط يا و مطططا امهطططن  هطططر مشطططر   ا  رع طططن اسسطططدم ن امطططة ري ا مطططةارس ا ث  ا طططن عمكطططن 

 ن، م مان  ا ا  رل.ا مكرمن" ، م مس  ر ش ر م شار ، كم ن ا  رع 
 ، م  ةل ا ا  ا ا ث   ، ا   هر ا  ا  ا.6161(. ا س   ر اه و  اراق مصر 1999ا ا ساي، حمة) -21
"ا شططط يان   اا هططط  اآث رهططط  ا مم ما طططن اةار اسططط يل اس طططدا  ططط   (.6112)حمطططاة  حمطططة ا ص  طططد،  -21

ام طط ، م ماططن ا  ططرآا ماامه هطط ا ةراسططن اصططص ن  حم م ططن"، م مسطط  ر ش ططر م شططار ، كم ططن ا ةراسطط و ا 
 ا كر ا اا اماا اسسدم ن، ا ساةاا.

(. ا  خ    ا  ام م   سسد ا س   عد امشكد د. ا   هر ا مك عطن 6119 هم ، محمة س   ا ة ا ) -26
 األ مما ا مصر ن.

ا حططرا ا  صسطط نا األهططةا  اا اسطط يل، حا  ططن  (.6111  ) عططة اه عططا سططا ة ا  ح طط  ا  ح طط   ،  -22
 ، ا سااة ن. 1 عه ، عكم ن ا مامم ا    
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ا شططط يا و ا اسططط من اس دم ططن األقطططةا  ططط   (.6111،  رممطططن     ططط    م طط ) ا ططل –مططط ا ، كطط عص ر ر  -21
 .ع راو،  ع  اا ةار ا س ق  ،ا ا  ا

ا مططؤ مر ا اممطط  (.  مطط ذا اك طط   امططا  ع    طط  ا  صك ططر ا   ططةي ، 6111كصطط   ،  ططد  ا ططة ا  حمططة) -25
 .6، ا مما ن ا مصر ن  مم  هج ا رق ا  ةر س، مجم ن ا  صك رم  هة ا  ام ا ا   –ا ث     شر 

"إسطططه م و مطططة ر ا مةرسطططن ع  مرحمطططن ا ث  ا طططن  ططط  ماامهطططن  (.6119) طططازي عطططا ع خطططو ا م مططط   ،  -22
ا شططط يا و مطططا امهطططن  هطططر مشطططر   اسةار  ا مةرسططط ن ع امططط ا ا ا صطططمن ا  ام طططن"، م مسططط  ر ش طططر 

 .ااسسدم ن، ا ساةام شار ، كم ن ا  رع ن ، م مان  ا ةرم ا 
 ، ا   هر .1مج .ا ماما ا ام ز (.1999)مممع ا م ن ا ارع ن -21
 ،مممن ةراس و مم ما نحرا اسش  ن ما م هار إسدم ،  (.6111)  ص ا ا ة ا  دمحمة،  -29

 .11مركز ةراس و ا مم مع ، ع اا ساةاا
مممطن كم طن   شط يا و  ط  ا ص طد اسسطدم  ، األحك ا ا م ام ن ع (.6119)محمة ا س  اس  محمة،  -29

 .6، ج61، عم مان األزهر –ا شر ان اا    اا عهس ا  
ا مط هج اسسطدم   ط   رع طن ا مم مطع  مطا ماامهطن ا شط يا و،  (.ا6119)محماة  اس  محمة،  -11

 .91، ع66، ا كا و، مجا مممن ا  رعا ن
مممططن ا عحططا  ، اال  األمططراسشطط  ن اخ رهطط   مططا  (.6111)  صطط   ع ططو حسططا محمططةمخ طط ر،  -11

 .، ا ري سن ا ا من  معحا  ا امم ن ااس    92، عاسسدم ن
"ا ش يانا  حك مه  ا دمهط ا ةراسطن  حم م طن ة ا طن"، رسط  ن  (.6119)  ال محمة ا مصع ح ،  -16

 ةك اراه ش ر م شار ، كم ن ا ة ا  اسسدم ن، م مان  ا ةرم ا اسسدم ن، ا ساةاا.
هططط هر  اسشططط  نا ةراسطططن ساسططط اث    ن  ممحططط   ا  دعططط  ا مططط ما ،  (.6111)سطططم ر  مصططط ا ن،  -12

 ، ا مزاير.11، عمممن األك ة م ن  مةراس و االم م   ن اس س   ن
، م ماطن ةراس و    ا م  هج ا طرق ا  طةر س(. ا ةراس و ا مس  عم ن، 6116ا مص  ، محمة  م ا) -11

 . 61-15، 191ا مما ن ا مصر ن  مم  هج ا رق ا  ةر س، ع -كم ن ا  رع ن -  ا شمس
ازار   -مممططن ا ططا   اسسططدم ا شطط يا وا إرعطط د  ممم ماطط و،  (.6111)خ  ططة عططا سططاة ا  مطط ر،  -15

 ، ا كا و،  ا معر.592، ع56س ، األاق   اا شياا اسسدم ن
ا   ما طططن  ططط   مكططط ا ا مطططر   ا صمسططط    ن ، ةراسطططن  (. ةار ا مؤسسططط و6112 مطططا، م طططار  طططة  ا ) -12

مممططططن  حم م ططططن  مخ طططط  االسطططط را  م ن اا   طططط ر ر ا سطططط ا ن  طططط  اططططا  ماطططط   ر ا  مكطططط ا امؤشططططرا ه ، 
شططططياا ا ةراسطططط و ا ام طططط  ع  م ماططططن  ا،  مسطططط  اا م ماططططن اسسططططدم ن  مةراسطططط و ا  رعا ططططن اا  صسطططط ن

 .2، ع61اسسدم ن، مج
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 . طططط  شططططرم صططططح   مسططططما عططططا ا حمطططط ج ، شططططرم ا  ططططااي  مططططا مسططططماا م هطططط ج  (.6111) ا  ططططااي -11
 .12/119، رقا ا حة   1111ع و األ ك ر ا ةا  ن، ص ا ا ر  ل، ا سااة ن

صح   مسطما، ك ط ا ا عطر اا صطمن  ا(.6111 -هط1125ي )مسما عا ا حم ج ا  ش ر ا   س عاري،  -19
 .1292رقا ا حة    ةار إح    ا ك ا ا ارع ن، . ا   هر اااآلةاا، ع ا  حر ا ا   عن

 ك ة م طططن  ططط    ا ا سطططااة ن، األمطططا اا ح ططط   سططط   ا ماامهطططن ا شططط يا و،  (.6111)ه يطططن ا  حر طططر -19
 .612، ع19مج  ،ا ارع ن  ماماا األم  ن
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